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A távbeszélő-szolgáltatás legfontosabb adatai 

A kiadványról és az adatgyűjtésről 

A Központi Statisztikai Hivatal információstársadalom-statisztikával foglalkozó 
adatgyűjtéseinek keretében kerül sor a távbeszélő ágazat forgalmi adatainak feldolgozására. Az 
ágazat jelentőségére való tekintettel a hivatal a TEÁOR 64.20-as távközlési ágazat adatait az 
évkönyv mellett önálló publikációban is megjelenteti, immáron kilencedik alkalommal, ebben az 
évben is az internetszolgáltatók és szolgáltatások adataival összevonva. 

A kiadvány első része foglalkozik a közcélú (nyilvános) helyhez kötött és a mobil távbeszélő- 
hálózat forgalmi adataival, valamint a távközlési ágazat előzetes gazdasági mutatóival, a 
második rész pedig az internetszolgáltatók és szolgáltatások adatait dolgozza fel a 2004. évre 
vonatkozóan.  

A kiadvány részletes táblázatokat és módszertani részt is tartalmaz. 

A 2004. év a távközlési szektorban 

A 2004. év a távközlési szektor liberalizálását célzó 2001. évi XL. törvény hatályba lépését 
követő harmadik év volt. Az első években a törvény nem hozott áttörő változást a piacon. 2004-
ben ugyanakkor már erőre kaptak az „alternatív” szolgáltatók is. Nagy áttörést jelentett, hogy 
megjelent a piacon a Tele2 Magyarország, amely vezetékes hálózat üzemeltetése nélkül kínál 
szolgáltatást.   

A mobilszolgáltatás piacán továbbra is éles verseny volt jellemző, mindhárom piaci résztvevő az 
év során folyamatosan bővítette szolgáltatási és tarifacsomag-palettáját. Ugyanakkor a 
szolgáltatási árak változásának mérése nem csak Magyarországon, hanem az egész világon 
módszertani nehézségeket okoz, így jelen kiadványban is a távközlés egészét jellemző 
fogyasztóiár-indexet publikáltuk, a mobilszolgáltatás árváltozásának külön mérése még várat 
magára. A Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. 2004 májusától T-Mobile Magyarország 
Távközlési Rt. néven folytatta tovább tevékenységét.  

Előzetes adatok szerint 2004-ben a távközlési ágazatban a legalább 5 főt foglalkoztató 
vállalkozások értékesítésének nettó árbevétele 1087 milliárd forint volt. Az ágazati beruházások 
értéke 120,7 milliárd forint körül alakult. Ez a 2003. évi végleges beruházási adat 114,9 
százaléka, amely az előző évi jelentős visszaesés után pozitív volt.   

A távközlési ágazatban 19,1 ezer főt, az előző évinél 2,1%-kal kevesebbet foglalkoztattak 
főállásban, teljes munkaidőben, ebből 15,0 ezer fő szellemi és 4,1 ezer fő fizikai foglalkoztatott. 
A megoszlás (21,5% fizikai, illetve 78,5% szellemi) a szellemi foglalkoztatottak arányának alig 
0,4%-os növekedését mutatja a fizikai foglalkoztatottakkal szemben. A bruttó havi átlagkereset 
357 ezer forint volt (az előző évi érték 111,4 százaléka), a fizikai dolgozóknál 172 ezer (az előző 
évi érték 111,3%-a), illetve a szellemieknél 407 ezer forint (az előző évi érték 111,7%-a.) 
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A távbeszélő-szolgáltatás fogyasztóiár-indexe 99,3% volt 2004-ben, ami az árak enyhe, 0,7%-os 
mérséklődését mutatja az előző évi 1,2%-os növekedéssel szemben. 

A helyhez kötött távbeszélő-hálózat előfizetőszámának alakulása 

2004 végén az öt hálózatüzemeltető telekommunikációs társaságnál összesen 3 millió 570 ezer 
telefonvonal volt üzemben, ebből 594 ezer az ISDN csatornák száma.  

Egy év alatt 37 ezerrel, 1,0%-kal csökkent a telefonvonalak száma, folytatódott tehát a 2000 óta 
tapasztalható vonalszámcsökkenés. A telefonvonalakon belül 6 ezerrel (1,0%-kal) csökkent az 
ISDN-csatornák száma, arányuk 2004-ben is 16,6% maradt. A korábbi évvel ellentétben tehát 
most az ISDN-vonalak száma is csökkent, s annak mértéke majdnem megegyezett az 
összvonalszám esésének mértékével. 

A száz lakosra jutó telefonvonalak száma 35,3-ra csökkent a 2003. év végi 35,7-ről. A vezetékes 
fővonalszám elterjedtsége nemzetközi összehasonlításban meglehetősen alacsony, nem éri el az 
európai uniós átlagot (2003-ban 55,7 volt). Dániában például 65,6, Hollandiában 48,2 előfizetés 
jut száz lakosra. Az újonnan csatlakozók közül Szlovéniában 41,8, Csehországban 34,4, 
Szlovákiában 22,3 az elterjedtség értéke.   

 
A mobilhálózat előfizetőszámának alakulása 

Az év végén a három mobilszolgáltatónál összesen 8 millió 727 ezer előfizetést tartottak nyilván, 
amelyből 6 millió 383 ezer előre fizetett (pre-paid) volt. Egy év alatt 783 ezerrel, 9,9 százalékkal 
nőtt az előfizetések száma, és így a száz lakosra jutó mobiltelefon-előfizetések száma 86,3-ra 
nőtt a 2003. év végi 78,3-ről. A mobilelterjedtség növekedésének üteme azonban csökkent 2004-
hez képest (az előző év során 1,1 millióval, 15,4%-kal nőtt az előfizetőszám). A 
mobilelterjedtség a telítettséghez közeledve csökkenő ütemben nő, azonban a telítettségi pont 
egyelőre nem jelezhető előre megbízhatóan, egyes országokban tapasztalhatunk 100 feletti 
elterjedtségi rátát is. Svédországban az elterjedtség mutatója 103,0, Luxemburgban pedig 122,0. 

Az előre fizetett mobiltelefon-előfizetések száma az év során 3,7%-kal nőtt, kisebb mértékben, 
mint az összes előfizetések száma. Ennek következtében az összes előfizetésen belül az előre 
fizető ügyfelek aránya az év során 77,5%-ról 73,1%-ra csökkent. A szerződéssel rendelkező, 
utólag fizető ügyfelek arányának növekedése nagyobb lakossági elkötelezettséget jelent a 
mobiltelefónia iránt, hiszen ez a fizetési forma kevésbé rugalmas, mint az előre fizetett típusú. 
Ugyanakkor a KSH az üzemben lévő, azaz hívható mobiltelefon-előfizetéseket tartja nyilván, 
ezért ez a csoport magában foglalja a valójában nem használt, különböző akciók keretében vagy 
árukapcsolás révén az előfizetőkhöz került készülékeket. Ezeket a szolgáltatók bizonyos türelmi 
időszak után megszüntetik és kikerülnek a nyilvántartásból is. Ez bizonyos időszakokban lefelé 
módosíthatja az előre fizetett előfizetések számának növekedési ütemét. 

Nemzetközi összehasonlításban a mobiltelefon-elterjedtség magas, az európai uniós (25 
tagországgal) átlagot (83,0) meghaladó mértékű. Németország elterjedtségi rátája 82,0, 
Hollandiáé 86,0, ez utóbbi áll legközelebb a magyarhoz. A csatlakozó országok közül 
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Csehország és Szlovénia haladja meg a magyarországi értéket a 100 főre jutó 99,0, illetve 92,0 
mobiltelefon-előfizetéssel. 

Az összes telefon-előfizetések száma 2004 végén 12,3 millió volt, ennek 29,1%-a vezetékes 
fővonal (ebből 4,8%-a ISDN), 70,9%-a mobiltelefon-előfizetés (ebből 51,9%-a előre fizetett 
mobiltelefon-előfizetés). Az előző évhez képest 2,2 százalékponttal nőtt a mobiltelefonos 
előfizetések aránya, ugyanakkor mind a feltöltőkártyás előfizetések, mind a vezetékes fővonalak 
aránya csökkent.  

 
A vezetékes hálózatban kezdeményezett hívások alakulása 

A vezetékes hálózatokból összesen 3,3 milliárd hívást kezdeményeztek, 7,9%-kal kevesebbet, 
mint 2003 során. A hívásdarabszám tekintetében minden hívástípusra visszaesés volt a jellemző. 
A helyi hívások 8,5%-kal, az internethívások 16,9%-kal, a belföldi hívások 6,0%-kal (ebből a 
mobilhívások 8,8%-kal) és a nemzetközi hívások 7,2%-kal estek vissza az előző évhez képest. 

A helyhez kötött távbeszélő-hálózatban kezdeményezett hívások 42,6%-a volt helyi, 49,2%-a 
belföldi, 1,6%-a nemzetközi, és 6,6%-a internetszolgáltatók irányába kezdeményezett hívás. A 
belföldi hívásokon belül 21,1% volt a mobilhálózatokba irányuló hívások aránya.  

A helyi hívások száma a megoszláson belül 0,2 százalékponttal, az internethívásoké pedig 0,7 
százalékponttal csökkent 2003-hoz képest, míg a belföldi hívások adata 0,4 százalékponttal 
növekedett. A belföldi hívásokon belül feltüntetett mobilhálózatok irányába kezdeményezett 
hívások aránya 0,2 százalékponttal esett vissza.  

A vezetékes hálózatból kezdeményezett összes hívás időtartamát tekintve szintén visszaesés volt 
tapasztalható 2003-hoz képest. Összesen több mint 10 milliárd percnyi hívást kezdeményeztek 
az előfizetők 2004 során a helyhez között távbeszélő-hálózatból, 6,9%-kal kevesebbet, mint az 
azt megelőző évben. Minden hívástípusra a visszaesés volt jellemző, 5,0%-kal csökkent a helyi, 
10,3%-kal az internet-, 5,7%-kal a belföldi, ezen belül 7,1%-kal a mobilhívások, és 4,6%-kal a 
nemzetközi hívások összesített időtartama.  

Az összes hívás időtartamán belül 34,0% volt a helyi hívások, 30,4% az internethívások, 34,1% a 
belföldi (ezen belül 11,0% a mobilhívások), és 1,6% a nemzetközi hívások aránya. Az internet 
hívások magas átlagos percidejük miatt képviselnek nagy hányadot az összes percidőn belül, a 
hívásdarabszámban mért részesedésükhöz képest. 2003-hoz képest csökkent a helyi, illetve az 
internethívások részesedése, nőtt azonban a belföldi és nem változott (az ezen belül feltüntetett) 
mobilhívások részesedése. A nemzetközi hívások összesített percidejének részesedése nagyon 
kismértékben emelkedett a megoszláson belül. 

A vezetékes hálózatban kezdeményezett hívások átlagos időtartama 2004-ban 3,2 perc volt 
internet célú hívásokkal együtt, és 2,4 perc nélkülük. Az internethívások magas átlagos 
időtartamukkal felfelé húzzák az átlagos percidőt. 

A helyi hívások átlagos időtartama 2,5 perc volt, a belföldi hívásoké 2,2, ebből a mobilhívásoké 
1,6 perc. A nemzetközi hívások átlagosan 3,1 percig tartottak. Az internethívások lényegesen 
hosszabbnak bizonyultak: 14,5 percig tartottak.   
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Az előző évhez viszonyítva az internethívásokkal együtt számított átlagos percidő 0,1 perccel 
nőtt, a nélkülük számított átlagos hívásidő pedig ugyanannyi volt mindkét évben. A nemzetközi 
és a helyi hívások átlagos időtartama 0,1 perccel, az internet hívásoké pedig 1,1 perccel nőtt. A 
belföldi és a mobilhívások időtartama nem változott.     

 
A mobilhálózatban kezdeményezett hívások alakulása 

2004-ben mobilhálózatokból összesen 5,1 milliárd hívást kezdeményeztek az előfizetők, 9,0%-
kal többet, mint előző évben. Az összes hívástípust a hívásszám növekedése jellemzi. A saját 
hálózatba irányuló hívásszám növekedése 6,4%-os, a más mobilhálózatokba irányulóké csaknem 
14,5%-os, a nemzetközi hívásoké 12,1%. 2003-hoz képest a múlt évben már a vezetékes 
hálózatba irányuló hívásszáma is nőtt: 6,2%-kal. 

A mobilhálózatokban kezdeményezett hívások számának 55,5%-a irányult saját hálózatba, 
32,9%-a más mobilhálózatba, 1,9%-a a nemzetközi hálózatba, és csak mintegy 9,7% volt a 
vezetékes hálózatba irányuló hívások aránya. 2003-hoz képest 1,4 százalékponttal esett vissza a 
saját hálózatba irányuló hívások aránya és 0,3 százalékponttal a vezetékes hálózatba irányuló 
hívásoké. 1,6 százalékponttal nőtt a más hálózatba irányuló hívások, ugyanakkor nem változott a 
nemzetközi hívások aránya.    

A kezdeményezett hívások összes időtartama a mobilhálózatokban 7,5 milliárd perc volt 2004-
ben és így először haladta meg a vezetékes telefonokról kezdeményezett  hívások 
(internethívások nélkül!) percidejét. Ennek 54,9%-a saját hálózatba, 32,6%-a más 
mobilhálózatba, 9,8%-a vezetékes hálózatba és 2,7%-a a nemzetközi hálózatba irányult. A 
hívásdarabszámhoz hasonlóan csökkent a vezetékes hálózatba irányuló hívások időtartamának 
aránya az összes hívásidőtartamon belül, és nőtt a más mobilhálózatokba irányulóké, az előbbi 
0,6 százalékponttal csökkent, az utóbbi 2,1 százalékponttal nőtt.  Ebben az évben 1,4 
százalékponttal kisebb volt a saját hálózatba irányuló hívások aránya, mint 2003-ban. 

A mobilhálózatokban kezdeményezett összes hívás időtartama 21,4%-kal nőtt 2003-hoz képest. 
Ezen belül minden hívástípus esetében növekedés tapasztalható, ellentétben a korábbi évvel, 
amikor a vezetékes hálózatba telefonálás terén csökkenés volt. A legnagyobb növekedés a más 
mobilhálózatba irányuló hívások időtartama esetében (29,7%) volt tapasztalható. A saját 
hálózatba irányuló hívások és a nemzetközi hívások 18,5%-kal illetve 18,7%-kal, a  vezetékes 
hívások pedig 14,2%-kal nőttek.  

2004-ben a hívások átlagos időtartama minden irányban emelkedett, az összes hívás átlagos 
időtartama 0,2 perccel 1,5 percre nőtt.  

A vezetékes, illetve a mobilhálózatokban együttesen 8,4 milliárd hívást kezdeményeztek 2004-
ben, ennek 38,9%-át vezetékes, és 61,1%-át mobilhálózatban. 2003-hoz képest további 3 
százalékponttal tolódott el a kezdeményezett hívások száma a mobilhálózatok irányába.  

A vezetékes és mobilhálózatokban összesen 17,8 milliárd percnyi hívást bonyolítottak. Ennek 
57,8%-a volt vezetékes és 42,2%-a mobilhívás. Az eltolódás a mobilhálózatok irányába 6,3 
százalékpont volt 2003-höz képest. A vezetékes hívások átlagos ideje 1,7 perccel magasabb a 
mobilhálózatban kezdeményezett hívásokénál. 
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Number of calls initiated, 1997-2004
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4. ábra A telefonhasználat megoszlása helyhez kötött és mobilszolgáltatók között, 2000–2004 
Breakdown of telephone usage between  fixed and mobile services, 2000–2004 
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Summary - Telecommunication 

By the end of 2004 there were 3 570 thousand fixed telephone lines – of which 594 thousand 
ISDN channels – in Hungary. There were 8 727 thousand mobile subscriptions – of which 6 383 
million pre-paid. The number of fixed lines further decreased, and on the contrary, the number 
of mobile telephone users continued to grow. The number of initiated calls in the fixed network 
(3.3 billion) was exceeded by that of the cellular network (5.1 billion). The total length of 
initiated calls was  in  the fixed networks 10.3 billion minutes and in the mobile networks 7.5 
billion minutes. The average length of calls in the PSTN (fixed)  network was 3.2 minutes (2.4 
minutes, excluding the internet calls) and in the cellular network 1.5 minutes.  
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Helyzetjelentés az internetszolgáltatásokról 

A gazdaság és a társadalom informatizálódásának (az információs társadalom kialakulásának) 
egyik fokmérője a hálózatok és közöttük az internet elterjedése. 

A tevékenységek ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR) önálló internetszolgáltatói 
szakágazat nem található. Az internetszolgáltatók nagy része a távközlési (64%) szakágazatban 
fejti ki tevékenységét. A tíz legnagyobb internetszolgáltató a távközlési ágazatban, a 
középméretű vállalkozások a távközlési (80%), a számítástechnikai ágazatban (15%), valamint a 
műszaki kutatás, fejlesztés ágazatokban működnek. Az internetszolgáltatás szempontjából a 
kisméretű vállalkozások eltérő megoszlást mutatnak, legtöbbjük a távközlési (54%) és a 
számítástechnikai ágazatban (19%), egyéb ágazatokban pedig 28%-uk működik (könyvkiadás, 
napilapkiadás, elektronikai alkatrész gyártása, ipari híradás-technikai termék gyártása, épület, 
híd, alagút, közmű, vezeték építése, elektromos háztartási cikk nagykereskedelme, iparcikk 
jellegű vegyes kiskereskedelem, egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem, 
gépkocsikölcsönzés, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, üzletviteli tanácsadás, rádió-televízió 
műsorszolgáltatás, tetőszerkezet-építés, tetőfedés, hirdetés, máshova nem sorolt egyéb 
szolgáltatás). 

1. Az internetszolgáltató vállalkozások méret és szakágazat szerinti megoszlása –  
Breakdown of Internet service providers by size and by classes 

                       (százalék – per cent) 

Szolgáltatóméret – Service provider size 
Távközlés – 
Telecommu-

nication  

Számítás-
technika – 
Computer 
Technique 

Egyéb – 
Other 

Összesen –
Total 

Nagyméretű – Large 100 0 0 100  
Középméretű – Medium 80 15 5 100  
Kisméretű – Small 54 19 27 100  
Együtt – Total 64 16 20 100  

Az internetszolgáltatással foglalkozó vállalkozások összesített foglalkoztatotti létszámán belül 
az internetszolgáltatással foglalkozók aránya továbbra sem jelentős, 5,5%, amely nem változott 
az előző évihez képest. A tíz nagyméretű internetszolgáltató vállalkozásnál 3,5%, a középméretű 
cégeknél 9,4%, az alacsony előfizetőszámmal rendelkező cégeknél pedig 6,8% az 
internetszolgáltatással foglalkozók aránya. 

Magyarországon az internet alkalmazása az 1990-es évek elején kezdődött, de 2004-re is csak 
742 ezerre nőtt az előfizetések száma. 2004 végén kb. 121 szolgáltató foglalkozott az internettel. 
Az internetszolgáltatással foglalkozó vállalkozások mindössze 11%-a tartozott a nagyméretű 
vállalkozások kategóriájába. E cégek rendelkeztek az előfizetések 89%-ával, az 
internetszolgáltatásokból származó nettó árbevétel 83%-ával és foglalkoztatták az 
internetszolgáltatással foglalkozó munkaerő 33%-át.  
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Az internetszolgáltatók internetszolgáltatásból származó nettó árbevétele 2004-ben 45 milli-
árd Ft volt, jelentősen nőtt (45%-kal) 2003-hoz képest. Az összesített nettó árbevételen belül az 
internetszolgáltatásból származó nettó árbevétel aránya 6,6% (2003-ban 7,1%), ami az előző 
évhez képest kismértékű csökkenést mutat. 

1. ábra Az internetszolgáltatásból származó 
nettó árbevétel változása – Net income from the 

Internet service providing 

 

 

 

 

 

 

 

    A koncentráció erős maradt, a tíz magas 
előfizetőszámmal rendelkező internetszolgáltató 
internetszolgáltatásból származó nettó árbevétele 
2004-ben meghaladta a 37 milliárd Ft-ot, amely 
az internetszolgáltató vállalkozások összesített 
nettó árbevételének 5,4%-a (ugyanez az arány 
2003-ban 5,8% volt). A középméretű 20 
vállalkozás 2004. évi – internetszolgáltatásból 
származó – nettó árbevétele meghaladta a 5,1 
milliárd Ft-ot, amely az internetszolgáltatók 
összesített árbe-bevételének  0,8%-a. Az 1000 
előfizetőnél kevesebbet számláló vállalkozások, a 

2,8 milliárd Ft internetszolgáltatásból származó nettó árbevétellel, az összesített árbevétel 0,4%-
át adták. 

2004 végére az internet-előfizetések száma megközelítette a 742 ezret, amely 18%-kal haladta 
meg a 2003. év végit, azaz negyedévente átlagosan 4%-kal növekedett. 2004-ben a növekedés 
mértéke elmaradt az előző években tapasztalt értékektől. 2002-ben 8,5%-kal, 2003. évben 9,1%-
kal növekedett átlagosan negyedévenként az előfizetések száma.  
2. ábra Az internet-előfizetések számának változása – Changes of the number of the Internet subscriptions 
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előfizetők 32%-a xDSL-vonalon, 18%-a kábeltévén, 5%-a vezeték nélküli internet-hozzáférési 
lehetőségen, alig 0,6%-a bérelt vonalon, 1%-a pedig egyéb módon csatlakozott a világhálóra. 

2004-ban tovább csökkent a modemes (2002-ben 73%, 2003-ban 57%) és az ISDN-
előfizetések aránya (2002-ben 7,7%, 2003-ban 5,6%), nem változott a bérelt vonali, ugyanakkor 
jelentősen nőtt a kábeltévé (2002-ben 7%, 2003-ban 12%) és az xDSL-csatlakozások (2002-ben 
7%, 2003-ban 18%) aránya az előző évekhez viszonyítva. Az xDSL és a kábeltelevíziós internet-
előfizetések arányának nagymértékű növekedése a széles sávú kapcsolatok felé történő 
elmozdulást mutatja.  

Erős koncentrációra utal, hogy a tíz legnagyobb előfizetőszámmal rendelkező vállalkozás a 
742 ezer előfizető 89%-át tudhatja a magáénak, a középméretű vállalkozásoknál az előfizetések 
9%-a, míg az 1000 előfizetőnél kevesebbet számláló vállalkozásoknál az előfizetéseknek 
mindössze 2%-a található. (A „nagy” kategória vállalkozásainál 2002-ben 90%, 2003-ban 91%, 
a középméretű vállalkozásoknál 2002-ben 8%, 2003-ban 7%, a kisméretű vállalkozásoknál pedig 
2002-ben és 2003-ban 2-2% volt az előfizetések aránya.) A nagyméretű vállalkozások kezdetben 
az előfizetések számának egyre növekvő arányát mondhatták magukénak, amely 2004-ben kis 
mértékben visszaesett. A középméretű vállalkozások aránya kezdetben csökkenő, majd növekvő 
volt, a kisméretűké pedig alacsony szinten, változatlan értéket mutat. 

  
3. ábra Az előfizetők által létesített 
internetkapcsolatok száma, kapcsolt vonalon – 
Number of Internet connections of Internet 
subscribers on dial-up lines  

 

 

 

 

 

 

 

2004-ben kapcsolt vonalon az előfizetők 199 
millió internetes kapcsolatot létesítettek, mely 
16%-kal volt kevesebb, mint 2003-ban, és 2,7 
milliárd percet töltöttek a hálózaton, mely 60%-a 
volt az előző évinek. Internetezés közben 205 
millió Mbyte adatot (fájlokat, programokat, e-
maileket stb.) töltöttek le mely csak 56%-a volt a 
2003. évinek, és 40 millió Mbyte adatot küldtek 
el, illetve töltöttek fel a hálózatra (57%-kal 
kevesebbet, mint 2003-ban). A kapcsoltvonali 
internetforgalom csökkenésének oka az 
előfizetések mintegy 18%-os visszaesése. Az 
éjszakai internetezés elősegítését célzó akciók és 
kedvezmények ellenére az internetezők 69%-a in- 

ternetezett nappal és csak 31%-a éjszaka.  

A nappali internetezők összességében nagyobb adatforgalmat bonyolítottak le, mint az 
éjszakaiak. 2004-ben egy előfizető egy nap átlagosan 1,7 internetkapcsolatot létesített, ezalatt 
átlagosan 23 percet internetezett, 1,8 Mbyte adatot töltött le és 0,3 Mbyte adatot töltött fel, illetve 
küldött el az interneten keresztül. Egy kapcsolat átlagos percideje 13,6 volt, mely alatt átlagosan 
1,5 Mbyte adatot töltöttek le a kapcsolt vonali előfizetők. 

Az internet-előfizetők a hálózatot a szolgáltatók tulajdonában lévő, internetre csatlakoztatott 
szerverekről érik el, melyek száma és tulajdonsága meghatározza az internetkapcsolat minőségét. 
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2004-ben a 742 ezer előfizető számára 1809 szervergép biztosította az internet elérését. Az 
internetelérést biztosító szerverek száma 23%-kal volt több mint 2003-ban. (2003-ban 
megkétszereződött a 2002. évihez képest). A nagyméretű vállalkozások a szerverek 56%-át, a 
középméretű vállalkozások a 14%-át, az 1000 előfizetőnél kevesebbet számláló vállalkozások 
pedig 30%-át működtették. A kisméretű internetszolgáltató vállalkozások szervereiket nem csak 
internet-hozzáférés biztosítására tartják fenn, hanem nagy részük az ebben a kategóriában lévő 
tartalomszolgáltató vállalkozások felhasználóinak szükségleteit is kielégíti. 

A nagyméretű vállalkozások szervergépeinek száma 26,4%-kal, a középméretű 
vállalkozásoknál 25,9%-kal, a kisméretű vállalkozásoknál 19%-kal növekedett az előző évhez 
képest.  

2004-ban a 742 ezer előfizető átlagosan 1,2 GHz processzor kapacitású gépről internetezett, 
melynek memórianagysága 1 Gbyte, merevlemezének nagysága 74 Gbyte, és amelyen 71 Gbyte 
szabad hely volt. A magas előfizetőszámmal rendelkező internetszolgáltatók szervergépei 
processzorainak átlagos sebessége 1,5 GHz, átlagos memórianagyságuk 1,8 Gbyte, az adatok 
tárolását biztosító merevlemez mérete átlagosan 121 Gbyte, az új adatok elhelyezésére további 
151 Gbyte állt rendelkezésre. A közép- és kisméretű vállalkozások hasonló adatai jelentősen 
elmaradtak az előbb felsorolt adatoktól. Kivételt képeztek az internetelérést biztosító szerverek 
processzorainak sebessége. A közép- és a kisméretű vállalkozásoknál az előfizetők 1,2 GHz 
processzor kapacitású gépekről érik el az internetet. 

2004-ben az internetszolgáltatást nyújtó vállalkozásoknál közel 3138 webszerver-alkalmazás 
üzemelt, melyeken több mint 191 ezer honlapot helyeztek el. A honlapok nagy részét a nagy- és 
kisméretű szolgáltatók birtokolták, mivel ebben a kategóriában jelentős a tartalomszolgáltatói 
tevékenység (szemben a középkategóriával). Az internetszolgáltatóknál 2004-ben csaknem 68 
ezer „.hu” kiterjesztésű domainnevet regisztráltak. A szolgáltatók newsszerverein 190 ezer 
hírcsoportot olvashatott az előfizető. 

A webszerver-alkalmazások száma 64%-kal volt több, mint 2003-ban (2002-ben 5%-os volt a 
növekedés, 2003-ban 47%-os volt a visszaesés). Tovább növekedett a szolgáltató szerverein 
elhelyezett honlapok száma, melynek mértéke 13% volt (2002-ben 22%-os volt a növekedés, 
2003-ban 12%-os volt a visszaesés), a bejegyzett „.hu” domainek száma, melynek mértéke 
megközelítette a 28%-ot (2002-ben 19%-kal, 2003-ban 48%-kal növekedett), és a news 
szervereken elhelyezett hírcsoportok száma, mely 20%-kal volt több az előző évinél (2002-ben 
162%-os növekedés, 2003-ban 35%-os visszaesés következett be).  

 Az internetellátottság vizsgálatakor több kulcsmutató adatait (internetre csatlakoztatott 
számítógépek /hosztok/, a felhasználók száma) érdemes figyelembe venni nemzetközi 
összehasonlításban is. 2003-ig a magyar hosztokkal való ellátottsági mutatószám változása 
hasonló tendenciát mutat, mint az OECD-tagországokban regisztrált. 2004-ben a tagországok 
átlaga 50%-kal a magyar átlag 95%-kal növekedett az előző évhez képest. A hosztellátottság a 
megfigyelt időszakban (2002–2004 között) egyre gyorsuló ütemben növekedett. Az átlagos 
növekedési ütem 2002 és 2004 között Magyarországon 46% volt, az OECD-országokban 27%. 
A magasabb növekedési ütem ellenére Magyarország az internetre kötött gazdagépekkel való 
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ellátottság tekintetében messze elmarad az OECD-tagországoktól, ahol átlagosan 84,7, 
hazánkban 60,6 hoszt jut 1000 lakosra. 

 

 

 

 
Summary – Internet 

There is no class or group so called internet in the classification system of all economic 
activities (TEÁOR). A large part of the internet service providers operate in the 
telecommunications (64%). The ten largest internet service providers operate in the telecom 
class, while the medium size companies can be found in the telecom (80%), IT (15%) and other 
(5%) sector. The majority of the companies considered small from the aspect of their internet 
services operate in the IT sector (19%), and 54% come from the telecom sector, but there are 
also internet service providers in the other classes too (28%). 

The net income of internet service providing companies coming from internet service 
providing reached HUF 45 billion in 2004 what was a considerable growth (45%) compared to 
the previous year. The share of the net income from internet service providing was 6.6 percent in 
distribution of total net income. 

By the end of 2004 the number of subscriptions reached 742 thousand what was 18 percent 
more than in the end of 2003, the average trimestrial growth rate was 4 percent. In 2004 the rate 
of growth was less in comparison to the growth in the previous years. The average growth per 
quarter in the number of subscriptions was 8.5 percent in 2002 and 9.1 percent in 2003.  

By the end of 2004 almost 38 percent of the 742 thousand subscribers have chosen the lowest 
cost modem phone connection, and only 5 percent were connected to the internet via the more 
expensive but broader band ISDN line. 18 percent of the subscribers were connected to the 
Internet through cable television, 32 percent through xDSL, 0.6 percent via leased lines and 1 
percent through other possibilities. 

In 2004 subscribers had established a total of 199 million Internet connections through dial-
up lines and spent 2,7 billion minutes on the net. 205 million Mbytes data (files, programs, e-
mails, homepages, etc.) were downloaded and 40 million Mbytes data were sent or uploaded to 
the net. 

Internet subscribers access the Internet through servers owned by the Internet service 
providers and connected to the Internet; the number and properties of these servers determine 
the quality of Internet connection. In 2004 Internet access for the 742 thousand subscribers was 
ensured by 1809 servers. The 661 thousand subscribers of the large Internet providers connected 
to the Internet via 1005 servers, 56 percent of the servers of Internet service providers. The 
companies in the medium size provided Internet connection to their sixty seven thousand 
subscribers through 258 servers. The companies in the medium category own 14 percent of the 
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servers of the Internet service providers. The companies with less then 1000 subscribers own 546 
servers, that is, more then 30 percent of the servers owned by the Internet service providers. The 
small Internet providers do not operate their servers for providing internet services alone, but 
for the most part to satisfy the requirements of the contents providing companies in this 
category. 

Until 2003 the change in the Hungarian host coverage indicator shows a tendency similar to 
that registered in the OECD countries. In 2004 the growth of host penetration in the OECD 
countries increased 50 percent and in Hungary increased 95 percent. The growth rate of the host 
coverage increased in the monitored period (2002–2004). The growth rate between 2002 and 
2004 was 46 percent in Hungary and 27 percent in OECD countries. Hungary is far behind the 
OECD member countries regarding the coverage of computers connected to the Internet; in the 
OECD member countries there is an average of 84.7 hosts per 1000 inhabitants, and in Hungary 
this figure is only 60.6. 
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Táblázatok – Távközlés 
Tables –Telecommunication 

 
1. A közcélú (nyilvános) távbeszélő-hálózat és -forgalom fejlődése – 

Development of the public switched telephone network and traffic 
 

Év 
 

Bekapcsolt 
vonalak 
száma 
(ezer) 

Ebből: 
ISDN-
vonalak 
száma 
(ezer) 

100 lakosra 
jutó 

vonalak 
száma 
(darab) 

 

Mobil- 
előfizetések 

száma  
(ezer db) 

 

100 lakosra jutó 
mobil-

előfizetések 
(darab) 

 
 
 

Helyhez 
kötött 

hálózatból 
kiinduló 
hívások 
száma 

(millió)  

Mobilháló-
zatból 

kiinduló 
hívások 
száma 

(millió)  
 

Year Number of 
the main 

lines 
(thousands)

Number of 
the ISDN 

lines 
(thousands) 

Number of 
the main 
lines per 

100 
inhabitans 

(pcs) 

Number of the 
mobile 

subscriptions 
(thousands) 

Mobile 
subscriptions 

per 100 
inhabitants 

(pcs) 

Calls 
initiated in 
the public 
switched 
telephone 
network 

(millions) 

Calls 
initiated 

in the 
public 
mobile 

network 
(millions) 

1990 996 .. 9,6 .. .. 1 301 .. 
1991 1 129 .. 10,9 5 0,0 1 456 3 
1992 1 292 .. 12,5 23 0,2 1 638 16 
1993 1 498 .. 14,6 70 0,7 1 839 54 
1994 1 785 .. 17,4 142 1,4 2 350 123 
1995 2 157 5 21,1 267 2,6 2 922 294 
1996 2 651 13 26,1 473 4,7 3 433 532 
1997 3 095 38 30,5 706 7,0 3 788 714 
1998 3 385 74 33,5 1 034 10,2 4 144 949 
1999 3 609 123 35,9 1 620 16,1 4 250 1 279 
2000 3 801 322 37,3 3 076 30,7 4 191 2 258 
2001 3 746 487 36,8 4 967 48,8 3 921 3 780 
2002 3 670 575 36,2 6 886 67,8 3 728 4 399 
2003 3 607R 600 35,7   7 945 78,3 3 537 4 700 
2004 3 570 594 35,3   8 727 86,3 3 258 5 124 

 
 

 

 

 



 Távközlés, internet, 2004  

21 

2. A hagyományos fővonalak és az ISDN-vonalak száma régiók szerint az év végén, 2004     
Number of the conventional lines and ISDN lines by regions at the end of the year, 2004 

 

Megye, régió 
Bekapcsolt hagyományos

fővonalak száma ISDN-csatornák száma Fővonalak száma összesen:
County, region Number of the 

conventional lines 
Number of the ISDN 

channels 
Main lines, total: 

 2003R 2004 2003R 2004 2003R 2004 
Budapest 748 453 731 708 252 514 247 702 1 000 967 979 410
Pest 307 706 304 974 56 796 53 008 364 502 357 982

Közép-Magyarország 
Central Hungary 

1 056 159
631 1 036 682 309 310 300 710  1 365 469 1 337 383

Fejér 117 308 114 944 20 628 19 610 137 936 134 554
Komárom-Esztergom 88 458 86 652 15 644 15 204 104 102 101 856
Veszprém 106 553 102 026 13 992 13 868 120 545 115 894

Közép-Dunántúl 
Central Transdanubia 300 217 303 622 50 264 48 682 362 583 352 304

Győr-Moson-Sopron 134 556 134 305 29 170 29 802 163 726 164 107
Vas 80 811 80 296 11 844 12 044 92 655 92 340
Zala 84 850 84 523 17 134 17 618 101 984 102 141

Nyugat-Dunántúl 
Western Transdanubia 300 217 299 124 58 148 59 464 358 365 358 588

Baranya 110 333 112 252 21 916 22 218 132 249 134 470
Somogy 93 158 93 182 15 426 15 544 108 584 108 726
Tolna 67 550 68 373 10 592 11 090 78 142 79 463

Dél-Dunántúl 
Southern Transdanubia 271 041 273 807 47 934 48 852 318 975 322 659

Borsod-Abaúj-Zemplén 181 069 186 460 27 082 27 544 208 151 214 004
Heves 91 737 93 385 15 200 15 820 106 937 109 205
Nógrád 60 887 59 698 5 020 5 086 65 907 64 784

Észak-Magyarország 
Northern Hungary 333 693 339 543 47 302 48 450 380 995 387 993

Hajdú-Bihar 140 745 140 812 21 796 22 040 162 541 162 852
Jász-Nagykun-Szolnok 105 382 104 838 13 854 13 862 119 236 118 700
Szabolcs-Szatmár-Bereg 125 260 126 025 15 700 16 354 140 960 142 379

Észak-Alföld 
Northern Great Plain 371 387 371 675 51 350 52 256 422 737 423 931

Bács-Kiskun 145 462 144 011 17 462 17 624 162 924 161 635
Békés 102 282 98 968 5 288 5 340 107 570 104 308
Csongrád  114 603 108 357 12 810 12 500 127 413 120 857

Dél-Alföld 
Southern Great Plain 362 347 351 336 35 560 35 464 397 907 386 800

Összesen – Total  3 007 163 2 975 789 599 868 593 878 3 607 031 3 569 667
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3. A helyhez kötött hálózatból kiinduló hívások száma 
The number of outgoing calls from the fixed public network 

 
  (millió hívás – million calls) 

Év, negyedév 
 
Year, quarter 

Helyi  
 

Local 

Belföldi  

Long 
distance 

Internet 
 

Internet

Nemzet-
közi 

Interna-
tional 

Összesen  
 

Total 

Egyéni  
 

Residential 

Közületi 
 

 Businesses

Nyilvá-
nos 

 Public

 
2000 2 204 1 907 .. 80 4 191 2 327 1 689 175
 
2001  2 023 1 832 .. 67   3 921 2 059 1 712 151
 
2002 1675 1 744 248 61   3 728 1 875 1 737 116
 
2003 1 515 1 706 259 57 3 537 1 775 1 659 103

2004 
1. negyedév–1. quarter 366 407 63 13 849 429 399 21
2. negyedév–2. quarter 358 422 57 14 851 437 390 24
3. negyedév–3. quarter 325 397 48 14 783 407 352 24
4. negyedév–4. quarter 337 377 48 12 775 410 345 21
Összesen – Total 1 386 1 603 215 53 3 258 1 682 1 486 89
 

 
 

 

4. A belföldi hívások számának megoszlása 
Breakdown of long distance calls 

(százalék – per cent) 
Év Helyközi hívás Ebből – Of which Mobil Egyéb Összesen 

Year To other locality I. primer körzet II–III. primer körzet Mobile Other Total 
  I. primary area II–III. primary area    

2000 57,4 21,7 35,7 39,8 0,8 100,0 
2001 53,1 19,5 33,5 43,4 3,6 100,0 
2002 49,7 17,7 32,0 45,4 4,8 100,0 
2003 51,2 16,5 34,7 44,1 4,7 100,0 
2004 47,4 16,4 31,0 42,8 9,8 100,0 
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5. A helyhez kötött hálózatból kiinduló hívások időtartama 

Breakdown of the minutes of outgoing calls from the public switched telephone network 
  

(millió perc – million minutes) 
Ebből – Of which 

Belföldi – Long distance 
Év 

Year 

Összesen 

Total 
Helyi 

Local 

Internet 

Internet 
Összesen 

Total 

Ebből: 

mobilhálózatba 

Of which to 

mobile 

Nemzetközi 

    International 

2001 11 912 7 458 .. 4 193 1 185 193 

2002 12 232 4 239 3 972 3 841 1 219 180 

2003 11 037  3 676 3 482 3 711    1 212  168 

2004 10 276 3 493 3 122 3 501 1 126 161 

 
 

6. A helyhez kötött hálózatból kiinduló hívások átlagos napi száma egy évközepi fővonalra 
Average daily number of outgoing calls from the public switched telephone network                      

per one mid-year main line 
 

(hívás – calls) 
Év 

Year  
Helyi  
Local 

Belföldi  
Long 

distance 

Internet 
Internet 

Nemzet–
közi  

Inter–
national 

Összesen 
Total 

Egyéni  
Residential 

Közületi  
Businesses 

Nyilvános 
 Public 

1996 2,6 1,2 .. 0,1 3,9 2,4 10,9 16,0 
1997 2,2 1,3 .. 0,1 3,6 2,3 10,3 14,5 

1998 2,0 1,5 .. 0,1 3,5 2,3 10,9 12,8 
1999 1,8 1,4 .. 0,1 3,3 2,2 10,7 11,5 
2000 1,6 1,4 .. 0,1 3,1 2,1  8,5 11,0 
2001 1,5 1,3 .. 0,0 2,8 1,9  6,9  9,4 
2002 1,2R 1,3 0,2 0,0 2,8R 1,8  6,3  7,3 
2003 1,1 1,3 0,2 0,0 2,7 1,8 5,9 7,4 
2004 1,1 1,2 0,2 0,0 2,5 1,7 5,3 7,1 
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7. A helyhez kötött hálózatból kiinduló hívások átlagos hívási ideje 
Average length of the outgoing calls in the public switched telephone network 

 
(perc – minutes) 

Év 
Year  

Helyi  
Local 

Belföldi  
Long 

distance 

Internet 
Internet 

Nemzet–
közi  

Inter–
national 

Összesen 
Total 

Egyéni  
Residential 

Közületi  
Businesses 

Nyilvános 
 Public 

1997 2,4 2,5 .. 2,8 2,4 2,6 2,3 1,8 
1998 2,4 2,2 .. 2,7 2,3 2,5 2,2 1,6 
1999 2,6 2,5 .. 2,6 2,6 2,7 2,4 1,7 
2000 3,1 2,3 .. 2,8 2,8 3,2 2,4 1,7 
2001 3,7 2,3 .. 2,8 3,0 3,7 2,4 1,7 
2002  2,5 2,2 16,0 2,9 3,3 4,1 2,6 1,4 
2003 2,4 2,2 13,4 3,0 3,1 3,8 2,5 1,4 
2004 2,5 2,2 14,5 3,1 3,2 4,0 2,4 1,2 

 
 

8. A mobilhálózatban kezdeményezett hívások számának aránya az összes híváshoz képest 
Rate of the mobile calls to total calls 

 
                                                                                                                                       (százalék – per cent) 

Megnevezés – Denomination             2000 2001 2002 2003  2004 

Országon belüli hívások – Domestic calls   34,9 49,1 54,1 57,0  61,1 

Nemzetközi hívások – International calls 42,1      49,4   57,0      60,9 65,3 

Összesen – Total  35,0 49,1 54,1 57,1 61,1 
 

 
9. A mobilhálózatban kezdeményezett hívások idejének aránya az összes híváshoz képest 

Rate of the minutes of mobile calls to total calls 
                                                                                                                                          (százalék – per cent) 

Megnevezés – Denomination 2000 2001 2002 2003 2004 

Országon belüli hívások – Domestic calls 18,6 24,8 29,1 35,6 41,9 

Nemzetközi hívások – International calls 35,4 39,5 46,2 50,1 55,5 

Összesen – Total  19,0 25,1 29,4 35,9 42,2 
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10. A mobilhálózatban kezdeményezett hívások száma a hívott fél szerinti csoportosításban 
Breakdown of the number of mobile calls by the called party 

 
                                                                                                                                     (ezer hívás – thousand calls) 
Megnevezés – Denomination 2000 2001 2002 2003 2004 

Saját mobilhálózatba –  
To own mobile network 1 194 070 2 217 144 2 560 477 2 672 750 2 842 881 

Más mobilhálózatba –  
To other mobile network 532 379 991 471 1 258 422 1 471 449 1 685 202 

Belföldi vezetékes hálózatba – 
To fixed network (PSTN) 473 740 506 706 501 751 467 724 496 698 

Nemzetközi hívások – 
International calls 57 872 64 827 78 307 88 281 98 945 

Összesen – Total  2 258 061 3 780 149 4 398 957 4 700 205 5 123 726 

 
11. A mobilhálózatban kezdeményezett hívások ideje a hívott fél szerinti csoportosításban  

Breakdown of the minutes of mobile calls by the called party  
 

                                                                                                                              (ezer perc – thousand minutes) 
Megnevezés – Denomination 2000 2001 2002 2003 2004 

Saját mobilhálózatba –         
To own mobile network 

1 333 796 2 198 054 2 860 172 3 474 542 4 116 432 

Más mobilhálózatba –          
To other mobile network 

637 931 1 033 283 1 405 834 1 880 827 2 438 723 

Belföldi vezetékes hálózatba – 
To fixed network (PSTN) 

686 438 676 156 666 112 644 528 735 879 

Nemzetközi hívások – 
International calls 

114 786 123 527 147 981 168 965 200 568 

Összesen – Total  2 772 951 4 031 020 5 080 099 6 168 861 7 491 602 
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12. A kiinduló nemzetközi távbeszélő-forgalom megoszlása 
Breakdown of the international outgoing calls 

 
                               (százalék – per cent) 

Ország – Country 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Szomszédos országok – 
Neighbouring countries 32,6 34,6 36,8 30,3 33,1 33,4 

ebből: Ausztria –Austria 11,5 10,6 8,7 7,8 11,1 11,3 

           Horvátország – Croatia 1,9 2,1 1,9 2,3 1,8 1,9 
Szerbia-Montenegró – 
Serbia and Montenegro 5,7 6,7 4,5 2,8 2,3 2,1 

           Románia – Romania 8,7 10,3 16,5 11,4 11,3 12,3 

           Szlovákia – Slovakia 2,5 2,7 2,8 3,1 3,1 3,7 

           Szlovénia – Slovenia 0,7 0,7 0,7 0,8 1,6 0,8 

           Ukrajna – Ukraine 1,6 1,6 1,8 2,1 1,9 2,1 
Németország – Germany 25,8 24,2 22,8 25,1 22,0 21,3 
Nagy-Britannia – Great Britain 4,7 4,9 4,8 5,7 4,9 5,2 
Egyesült Államok – United States 4,0 4,0 4,4 4,0 4,6 4,4 
Franciaország – France  3,2 3,4 3,2 3,8 3,6 3,6 
Olaszország – Italy 4,9 4,8 5,1 5,5 6,0 6,0 
Egyéb államok – Other countries 24,8 24,1 22,9 25,6 25,8 26,1 
Összesen – Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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13. A bejövő nemzetközi távbeszélő-forgalom megoszlása 

Breakdown of the international incoming calls 
 

(százalék – per cent) 
Ország – Country 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Szomszédos országok –  
Neighbouring countries 21,1 20,5 19,6 20,1 20,2 20,3 

ebből: Ausztria –Austria 11,5 11,2 10,3 8,8 8,6 8,3 

          Horvátország – Croatia 1,1 1,2 1,3 1,7 1,8 1,6 
Szerbia-Montenegró –  
Serbia and Montenegro 2,0 2,1 2,1 2,5 2,6 2,8 

          Románia – Romania 2,8 2,7 2,8 3,3 3,4 2,7 

          Szlovákia – Slovakia 2,1 1,9 1,8 2,2 2,3 3,1 

          Szlovénia – Slovenia 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 

          Ukrajna – Ukraine 1,1 0,8 0,7 0,9 0,9 1,1 

Németország – Germany 22,1 24,2 21,7 20,6 23,8 29,0 

Nagy-Britannia – Great Britain 11,1 10,8 14,9 9,8 9,0 7,8 

Egyesült Államok – United States 7,2 13,3 10,8 15,8 11,6 10,6 

Franciaország – France  3,1 3,0 5,7 3,2 2,8 2,1 

Hollandia – Netherlands 4,6 3,4 5,5 3,8 4,1 2,4 

Egyéb államok – Other countries 30,7 24,8 21,8 26,7 28,0 27,8 
Összesen – Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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14. Az Európai Unió és néhány jelentős terület felé induló nemzetközi 
távbeszélő-forgalom és egyenlege 

Minutes and balance of outgoing international calls to the dominant regions  
and the European Union 

 
  (ezer perc – thousand minutes) 

Év 
 

Year 

Összes forgalom 
              

Total traffic 

Európai Unió  
 

European Union

Francia- 
ország 
France 

Németország  
             

Germany 

Nagy-Britannia 
               

Great Britain 

Észak-Amerika
              

North America 

Kiinduló nemzetközi távbeszélő-forgalom – Outgoing international traffic 

1995 247 476 142 112   8 351 53 772 13 315 13 890 
1996 267 372 165 883   9 193 69 860 14 189 17 413 
1997 287 120 178 141 10 146 70 809 16 761 17 936 
1998 298 937 184 170 10 903 72 145 17 230 15 991 
1999 341 756 200 875 10 890 88 100 15 932 16 859 
2000 347 695 196 086 11 985 84 068 17 015 16 629 
2001 327 180 171 563 10 334 74 531 15 614 17 549 
2002 218 828 136 692 9 099 60 261 13 799 11 593 
2003 308 576 177 319 11 139 67 876 15 089 17 387 
2004 332 856 190 774 12 040 70 791 17 142 17 595 

 

Egyenleg – Balance 

1995     2 220 –15 147 837 –11 946      284 –17 158 
1996 –18 687 –13 123 486    –385  –2 627 –20 093 
1997 –36 816 –24 775 –496  –2 324  –7 800 –21 379 
1998 –76 735 –72 208 –709 –11 022 –24 495 –16 443 
1999 –97 824 –85 227 –2 245 –18 125 –31 425 –44 801 
2000 –117 693 –122 763 –14 408 –16 815 –52 415 –39 027 
2001 –75 917 –63 240 –2 620 –8 324 –23 984 –58 461 
2002 –150 617 –85 958 –1 165 –27 517 –19 495 –41 447 
2003 –26 803 –41 427 4 187 –29 551 –10 985 –22 284 
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15. A szomszédos országokba induló nemzetközi távbeszélő-forgalom és a forgalom 
egyenlege 

Minutes and balance of the outgoing international calls to the neighbouring countries 
 

(ezer perc – thousand minutes) 
Év 

Year 
Ausztria 
Austria 

Horvátország 
Croatia 

Szerbia-
Montenegró 
Serbia and 

Montenegro 

Románia 
Romania 

Szlovákia 
Slovakia 

Szlovénia  
Slovenia 

Ukrajna  
Ukraine 

Kiinduló nemzetközi távbeszélő-forgalom – Outgoing international traffic 

1995 30 429 3 150 8 407 14 428 6 309 1 597 5 523 
1996 33 022 3 618 7 678 15 878 6 301 1 612 5 818 
1997 35 792 3 940 7 884 17 574 7 159 1 841 6 093 
1998 36 716 4 353 8 688 21 796 7 509 2 126 5 959 
1999 39 120 6 306 19 496 29 871 8 694 2 454 5 325 
2000 36 943 7 165 23 141 35 681 9 220 2 450 5 663 
2001 28 342 6 095 14 719 53 863 9 186 2 322 5 846 
2002 18 829 5 489 6 669 27 395 7 564 1 975 4 996 
2003 34 149 5 629 7 072 34 920 9 651 5 008 5 825 
2004 37 469 6 178 6 890 40 918 12 151 2 557 6 926 
 

      
 
 

 

Egyenleg – Balance 

1995 –1 950 902 1 252 10 687 967 259 2 270 
1996 –3 427 280 314 10 162 325 181 2 340 
1997 –3 527 683 387 9 888 21 4 1 980 
1998 –6 549 324 1 257 11 378 –218 –206 1 796 
1999 –10 226 995 10 201 18 050 371 –293 1 919 
2000 –11 030 913 13 560 22 842 616 –573 2 600 
2001 –7 132 –647 4 837 40 640 400 –406 2 409 
2002 –12 789 –1 046 –2 923 4 841 –937 –305 1 543 
2003 6 295 357 –2 432 25 817 –652 3 177 2 272 
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16. A távközlési szakágazat egyes mutatói 
Indicators of the telecommunications class 

 
 

Ebből – Of which Év 

Year 

Társas 
vállalkozások 

száma 

The number 
of joint 

enterprises 

250 főnél több 
foglalkoztatott 

More than 
250 

employees 

Vezetékes        

  szolgáltató 

Fixed network 
service providers 

 

Mobilszolgál–
tató 

Mobile network 
service 

providers 

Nettó árbevétel 
(milliárd Ft)* 

Total net 
turnover (billion 

HUF)* 

Főállású 
foglalkoz–

tatottak 

Full time 
employees 

A 
távbeszélő-    
-szolgáltatás 
fogyasztóiár- 
-indexe (%) 

CPI of 
telephone 

service (%) 

1998 497 11 14 3 477 22 268 121,3 
1999 624 10 14 4 628 21 526 126,6 
2000 785 11 8 4 723 20 847 105,3 
2001 887 9 8 4 883R 20 618 105,4 

2002 733 10 5 4 923  20 784 102,6 
2003 768 10 5 4 1 018R 19 548 101,2 
2004 864 10 5 3 1 087  19 131   99,3 

 
 
* A nettó árbevételi adatok az utolsó évre minden esetben előzetes adatok, és korrigálásra kerülnek a soron 
következő kiadványban. 
The turnover data of the last year is always preliminary and will be corrected, if necessary, in the next related 
publication. 
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TÁBLÁZATOK – INTERNET 
TABLES – INTERNET  

 
1. Az internetszolgáltatók előfizetőinek száma, nettó árbevétele és foglalkoztatottjainak 

száma ágazat és kategória szerint, 2004  
     Number of subscribers, net income and number of employees of the internet service 

providers by sector and by categories, 2004 

Nettó árbevétel           
Net income 

Foglalkoztatottak száma  
Number of employees 

Megnevezés 

Adatszol-
gáltatásra 
kijelölt 

vállalkozá-
sok száma 

Adatot 
szolgáltató 

vállalkozások
száma 

Előfizetések 
száma internet- 

szolgáltatás-
ból (millió Ft)

aránya az 
összes nettó 
árbevételhez 

(%) 

internet- 
szolgáltatás-
sal foglal-

kozók 

aránya az 
összes 

foglalkozta-
totthoz (%) 

Denomination 

Number of 
enterprises 
designated 

for data 
providing 

Number of 
data 

provider 
enterprises 

Number of 
subscriptions

from Internet 
service 

providing  
(million HUF)

Its share to 
the total net 
income (%) 

working for 
internet 
service 

providing  

Its share to 
the total 

number of 
employees 

(%) 
Összesen – 
Total 121 100 741 771 45 346 6,6 546 5,5
ebből – from that:  
szakágazat szerint  
 by class 

 

távközlés  
telecommunication 73 64 723 392 43 780 6,5 406 4,5
számítástechnika  
IT 24 16 12 851 1 337 44,2 65 29,5
egyéb – other 24 20 5 527 228 1,6 75 9,9

előfizetések száma 
szerint  
by number of  
subscriptions  

 

nagyméretű  
large  11 11 660 711 37 328 8,9 181 3,5
középméretű  
medium  20 20 65 298 5 187 13,1 143 9,4
kisméretű   
small 90 69 15 762 2 831 1,2 222 6,8
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2. Az internetszolgáltatók nettó árbevétele* – Net income of Internet service providers 

Kiegészítő szolgáltatásokból származó (millió Ft) – 
From additional services (million HUF) 

Szolgáltató
-méret 

Vállalkozások 
száma 

Internet-hozzáférési 
szolgáltatás nettó 

árbevétele (millió Ft)
webes jelenléttel 

kapcsolatos 
szolgáltatásokból 

elektronikus 
kereskedelmi 

szolgáltatásokból 

egyéb távközlési 
és 

számítástechnikai 
szolgáltatásból 

Service 
provider size 

Number of 
enterprises 

Net income from 
Internet access 

service providing  
(million HUF) 

from content and IT 
service providings 

(million HUF) 

from e-commerce 
services 

from other telecom 
and IT  services 

 
 

2002 

Összesen  
 Total 

62 21 028 .. .. .. 

nagyméretű  
large  9 15 898 .. .. .. 
középméretű  
medium  15 3 919 .. .. .. 
kisméretű  
small  38 1 212 .. .. .. 

         2003  

Összesen  
Total 71 31 190 1 223 714 85 506
nagyméretű  
large  10 25 143 608 658 45 127
középméretű  
medium  14 3 524 385 0 30 710
kisméretű  
small  47 2 523 230 55 9 669

  2004  

Összesen  
Total 100 45 346 2 577 1 326 164 195
nagyméretű  
large  11 37 328 1 038 1 251 97 772
középméretű  
medium  20 5 187 1 322 0,9 39 844
kisméretű  
small  69 2 831 217 74 26 578

 

 
 
 

* A tábla az internetszolgáltatók összes nettó árbevételéből csak az internet-hozzáférési és az ehhez kapcsolódó 
kiegészítő szolgáltatások nettó árbevételét tartalmazza. 
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3. Az előfizetések és a nettó árbevétel megoszlása az internetszolgáltató vállalkozások 
mérete szerint  

Distribution of subscriptions and net income by internet service providers size 

Szolgáltatóméret Előfizetések száma Internetszolgáltatás nettó 
árbevétele (millió Ft) 

Egy előfizetőre jutó nettó 
árbevétel (1000 Ft) 

Internet service provider 
size Number of subscriptions 

Net income from Internet 
service providing  

(million HUF) 

Net income per subscription 
(1000 HUF) 

 2002 

Összes vállalkozás  
All concerned enterprises 445 863 21 028 47 
nagyméretű – large  401 424 15 898 40 
középméretű – medium  36 902 3 919 106 
kisméretű – small  7 537 1 212 161 
 2003 
Összes vállalkozás  
All concerned enterprises 630 109 R 31 190 49 R 

nagyméretű – large  574 982 R 25 143 44 R 

középméretű – medium 43 385 3 524 81 
kisméretű – small  11 742 2 523 215 
 2004 

Összes vállalkozás  
All concerned enterprises 741 771 45 346 61 
nagyméretű – large  660 711 37 328 56 
középméretű – medium 65 298 5 187 79 
kisméretű – small  15 762 2 831 180 

 
4. Az internet-hozzáférési szolgáltatások nettó átlagos havi előfizetési díja, 2004 – Net 

average of the subscription fees for the Internet access services providing, 2004 
(ezer Ft – thousand HUF)

Magánszemé-
lyek részére – 
for individuals

Vállalkozások 
részére – for 
enterprises 

Magánszemé-
lyek részére – 
for individuals 

Vállalkozások 
részére – for 
enterprises Megnevezés – Denomination 

2003 2004 
Kapcsolt vonalon 
(modemen keresztül)  
20 óra forgalmidíj-mentes 
hozzáférés esetén 

Public switched network 
(via modem) 20 hours 
access with traffic cost-free 1,8 2,0 1,9 2,4

ISDN  
20 óra forgalmidíj-mentes 
hozzáférés esetén 

ISDN 
20 hours access with traffic 
cost-free  1,5 1,5 1,7 1,9

xDSL  
384/64 Kbit/s letöltési és feltöltési 
sebesség esetén 

xDSL 
384/64 Kbit/s downloading and 
uploading speed 8,3 13,5 8,3 12,7

Kábeltévé  Cable TV 5,6 6,9 5,6 8,0
Bérelt vonal  
64 Kbit/s esetén 

Leased line 
64 Kbit/s  52,8 74,7 54,9 51,6

Vezeték nélküli Wireless 17,3 29,0 13,3 14,1
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5. Az internet-előfizetések száma a szolgáltatók mérete és a hozzáférési 
szolgáltatások szerint  

Number of Internet subscriptions by service providers size and by type of access 

  (db)
Ebből – From that Szolgáltató-

méret 

Előfizeté-
sek 

összesen modem ISDN xDSL AM-
Micro kábeltévé bérelt 

vonal 
vezeték 
nélküli egyéb 

Service 
provider 

size 

Subscrip-
tions 
Total 

Modem ISDN xDSL AM-
Micro 

cable 
TV 

leased 
line wireless other 

2002 

Összesen 
Total 445 863 327 480 34 549 32 054 36 31 190 4 487 .. 16 067
nagyméretű  
large 401 424 297 639 32 009 28 548 0 25 540 3 420 .. 14 268
középméretű 
medium 36 902 25 331 1 506 3 179 20 4 996 717 .. 1 153
kisméretű  
small  7 537 4 510 1 034 327 16 654 350 .. 646

2003 

Összesen 
Total 630 109 R 355 874 35 524 114 813 .. 77 189 4  631 24 055 R 18 023
nagyméretű  
large  574 982 R 331 654 32 066 105 771 .. 64 267 3 524 21391 R 16 309
középméretű  
medium  43 385  21 164 2 602 7 986 .. 10 129 423 316 765
kisméretű  
small  11 742  3 056 856 1 056 .. 2 793 684 2 348 949

2004 

Összesen 
Total 741 771 284 376 36 118 235 969 .. 135 803 4 384 35 015 10 105
nagyméretű 
large  660 711 261 563 30 884 210 060 .. 120 475 2 620 28 286 6 823
középméretű  
medium  65 298 19 298 4 566 24 248 .. 11 515 613 3 992 1 066
kisméretű  
small  15 762 3 515 667 1 661 .. 3 814 1 151 2 738 2 216
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6. Az internet-előfizetők által lebonyolított forgalom kapcsolt vonalon 
Traffic of Internet subscribers on dial-up lines 

Kapcsolatok az előfizetővel – Connections with subscribers 

Időszak  száma  
(1000 db) 

időtartama   
(1000 perc) 

szolgáltatótól induló 
forgalom (Mbyte) 

szolgáltatóhoz érkező 
forgalom (Mbyte) 

Period number  
(1000 pcs) 

duration  
(1000 min.) 

traffic originating 
from service provider 

(Mbyte)

traffic arriving to 
service provider 

(Mbyte)

 2002 

Összesen kapcsolt vonalon  
Total on dial-up lines 189 769 5 987 505 585 289 267 72 172 942

 Megoszlás napszak szerint – Breakdown by time of day 

Nappal – Daytime 131 460 2 995 299 434 293 272 47 075 226
Éjszaka – Night-time 58 309 2 992 206 150 995 995 25 097 716

 Megoszlás a hét napjai szerint – Breakdown by the  days of the week 

Munkanapok – Workdays 149 404 4 362 352 424 693 647 52 233 612
Egy átlagos munkanapra   
On an  average workday 29 881 872 470 84 938 729 10 446 722

Szombat – Saturday 20 283 804 344 81 713 439 10 053 774
Vasárnap – Sunday 20 082 820 808 78 882 181 9 885 556

 2003 

Összesen kapcsolt vonalon  
Total on dial-up lines 236 470 4 476 877 365 118 922 94 074 893

 Megoszlás napszak szerint – Breakdown by time of day 

Nappal – Daytime 145 359 2 491 323 208 708 360 53 112 707
Éjszaka – Night-time 91 111 1 985 554 156 410 562 40 962 186

 Megoszlás a hét napjai szerint – Breakdown by the days of the week 

Munkanapok – Workdays 179 547 3 262 836 258 628 565 68 041 733
Egy átlagos munkanapra    
On an average workday 35 909 652 567 51 725 713 13 608 347
Szombat – Saturday 27 523 589 165 51 887 540 12 533 153
Vasárnap – Sunday 29 400 624 876 54 602 817 13 500 008
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6. Az internet-előfizetők által lebonyolított forgalom kapcsolt vonalon (folytatás) 
Traffic of Internet subscribers on dial-up lines (continued) 

Kapcsolatok az előfizetővel – Connections with subscribers 

Időszak  száma  
(1000 db) 

időtartama   
(1000 perc) 

szolgáltatótól induló 
forgalom (Mbyte) 

szolgáltatóhoz érkező 
forgalom (Mbyte) 

Period number  
(1000 pcs) 

duration  
(1000 min.) 

traffic originating 
from service provider 

(Mbyte)

traffic arriving to 
service provider 

(Mbyte)

 2004 

Összesen kapcsolt vonalon  
Total on dial-up lines 198 535 2 705 841 204 768 061 40 026 249

 Megoszlás napszak szerint – Breakdown by time of day 

Nappal – Daytime 136 371 1 810 280 112 796 503 22 667 225
Éjszaka – Night-time 62 164 895 562 91 971 559 17 359 023

 Megoszlás a hét napjai szerint – Breakdown by the days of the week 

Munkanapok – Workdays 150 481 1 968 711 145 369 219 29 117 435
Egy átlagos munkanapra   
On an  average workday 30 096 393 742 29 073 844 5 823 487
Szombat – Saturday 23 530 354 595 28 503 582 5 191 892
Vasárnap – Sunday 24 525 382 536 30 895 261 5 716 922

 
 

7. A szolgáltatások jellemzői szolgáltatóméret szerint 
Main characteristics of the services by Internet service providers size 

Szolgáltatóméret – Service 
provider size Megnevezés 

nagy közép kis 
Összesen 

Denomination large medium small Total 

                                       2002 

Webszerver-alkalmazások száma (db) – Number of web 
server-applications (pcs) 3 028 149 411 3 588
A honlapok száma a szolgáltató szerverein (db)   
Number of homepages hosted on the server of the service 
provider (pcs) 38 285 4 381 150 859 193 525
Az új regisztrált .hu domainek száma az év folyamán 
(db) – The number of new registrations of .hu domains 
during the year (pcs) 20 131 8 417 7 280 35 828
A news szerveren lévő hírcsoportok száma (db)  
The number of news groups on the News server (pcs) 104 935 137 414 3 817 246 166
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7. A szolgáltatások jellemzői szolgáltatóméret szerint (folytatás) 
Main characteristics of the services by Internet service providers size (continued) 

Szolgáltatóméret – Service 
provider size Megnevezés 

nagy közép kis 
Összesen 

Denomination large medium small Total 

                                         2003 

Webszerver-alkalmazások száma (db) – Number of web 
server-applications (pcs) 1 399 52 458 1 909
A honlapok száma a szolgáltató szerverein (db)   
Number of homepages hosted on the server of the service 
provider (pcs) 71 118 5 836 92 597 169 551
Az új regisztrált .hu domainek száma az év folyamán 
(db) – The number of new registrations of .hu domains 
during the year (pcs) 27 868 15 807 9 183 52 858
A news szerveren lévő hírcsoportok száma (db)   
The number of news groups on the News server (pcs) 158 841 0 0 158 841
 2004  
Webszerver-alkalmazások száma (db) – Number of web 
server-applications (pcs) 1 347 1 401 390 3 138
A honlapok száma a szolgáltató szerverein (db)   
Number of homepages hosted on the server of the service 
provider (pcs) 102 765 5 939 82 487 191 191
Az új regisztrált .hu domainek száma az év folyamán 
(db) – The number of new registrations of .hu domains 
during the year (pcs) 35 506 24 477 7 634 67 617
A news szerveren lévő hírcsoportok száma (db)  
The number of news groups on the News server (pcs) 182 566 7 900 0 190 466

 
 

8. A szolgáltatócsoportok szervereinek megoszlása 
Distribution of the servers by Internet service providers size 

Szervergépek 
száma   

Number of 
servers 

Megoszlás 
(%) 

Distribution 
(%) 

Szervergépek 
száma   

Number of 
servers 

Megoszlás 
(%) 

Distribution 
(%) 

Szervergépek 
száma  Number 

of servers 

Megoszlás 
(%) 

Distribution 
(%) 

Szolgáltató-   
méret  

Service provider 
size 2002 2003 2004 

Nagyméretű  
Large 218 31,8 795 54,04 1 005 55,6
Középméretű  
Medium 206 30,1 205 13,94 258 14,3
Kisméretű  
Small 261 38,1 471 32,02 546 30,2
Összesen – Total 685 100,0 1 471 100,0 1 809 100,0
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9. A szervergépek átlagos kapacitása – Average server capacity 

Szolgáltatóméret – 
Service provider size Megnevezés – Denomination nagy       

large 
közép  

medium 
kis    

small 

Átlag 
Average 

                                                   2002 
A szervergépek processzorainak átlagos sebessége 
(MHz) – Average speed of the server processor 
(MHz) 1 244,6 1 185,5 1 091,3 1 173,8
A szervergépek átlagos memórianagysága (Gbyte)  
Average memory size of the server (Gbyte) 2,2 0,8 0,8 1,3
A szervergépek átlagos diszkmérete (Gbyte)  
Average disk size of the server (Gbyte) 202,1 56,3 58,9 105,8
A szervergépek átlagos szabad kapacitása (Gbyte) 
Average free capacity of the server (Gbyte) 101,9 29,6 28,7 53,4

                                                            20031 

A szervergépek processzorainak átlagos 
sebessége (MHz) – Average speed of the server 
processor (MHz) 1 168,0 1 377,8 1 017,8 1 089,5
A szervergépek átlagos memórianagysága 
(Gbyte) – Average memory size of the server 
(Gbyte) 1,9 0,7 0,7 0,8
A szervergépek átlagos diszkmérete (Gbyte) 
Average disk size of the server (Gbyte) 117,8 49,2 54,6 62,7
A szervergépek átlagos szabad kapacitása 
(Gbyte) – Average free capacity of the server 
(Gbyte) 51,0 18,6 26,6 28,9

                                                         2004 

A szervergépek processzorainak átlagos 
sebessége (MHz) – Average speed of the server 
processor (MHz) 1 585,0 1 266,9 1 193,6 1 258,9
A szervergépek átlagos memórianagysága 
(Gbyte) – Average memory size of the server 
(Gbyte) 1,8 1,0 0,8 1,0
A szervergépek átlagos diszkmérete (Gbyte) 
Average disk size of the server (Gbyte) 120,9 73,7 74,2 74,2
A szervergépek átlagos szabad kapacitása 
(Gbyte) – Average free capacity of the server 
(Gbyte) 151,4 51,0 63,9 71,7

 
 

                                                 
1  2003 előtt a szervergépek átlagos kapacitását meghatározó mutatók maximális értékét, 2003-tól kezdődően, pedig 
azok átlagát kérdeztük meg az adatszolgáltatóktól. Mivel 2003-ban más módszer szerint kérdeztük meg a mutatók 
értékét, mint az előző években, ezért azok egymással nem hasonlíthatók össze. 
The 2003 year data are not comparable with the previous year’s data because in 2003 we asked Internet service 
providers about their average server capacity, but before we asked them about their maximum server capacity. 
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10. A hosztok számának alakulása Magyarországon 
Number of hosts in Hungary 

Év – Year Hosztok száma (1000 db)  
Number of hosts (1000 pcs)

1000 lakosra    
per 1000 inhabitants 

Hosztok száma előző év =100 
Number of hosts previous year 

= 100 
2001 211 21,0 132,8 
2002 254 25,0 120,7 
2003 314 31,7 123,2 
2004 612 60,6 195,1 

 

11. A hosztok elterjedtsége az OECD-országokban – Host coverage in the OECD countries 

1000 db 
1000 pcs 

1000 
lakosra  

per 1000 
inhabitants

1000 db  
1000 pcs 

1000 
lakosra  

per 1000 
inhabitants 

1000 db  
1000 pcs 

1000 
lakosra    

per 1000 
inhabitants 

Ország – Country 

2002 2003 2004 
Ausztrália – Australia 2 564 130,4 2 848 144,3 4 821 242,1
Ausztria – Austria 838 103,0 982 121,0 1 594 195,0
Belgium – Belgium 1 053 102,5 1 454 141,0 2 012 194,5
Csehország – Czech Republic 240 23,5 316 30,9 725 70,7
Dánia – Denmark 1 154 214,7 1 467 273,6 1 909 352,6
Finnország – Finland 1 141 219,3 1 224 235,1 1 916 367,3
Franciaország – France 2 158 36,3 2 771 46,1 5 000 82,7
Görögország – Greece 203 19,0 246 22,4 377 35,4
Hollandia – Holland 2 415 150,0 3 419 211,7 6 444 394,9
Írország – Ireland 98 25,0 111 28,2 139 35,0
Izland – Iceland 68 237,1 106 366,5 145 492,0
Japán – Japan 9 260 72,7 12 962 101,5 19 543 153,5
Kanada – Canada 2 994 95,3 3 210 101,9 3 839 118,1
Korea – Korea 407 8,5 253 5,3 213 4,4
Lengyelország – Poland 843 21,8 1 297 33,6 2 483 64,3
Luxemburg – Luxembourg 17 38,9 28 62,3 62 133,4
Magyarország – Hungary 254 25,0 314 31,7 612 60,6
Mexikó – Mexico 1 108 10,9 1 333 12,9 1 869 17,8
Nagy Britannia – Great Britain 2 584 43,9 3 716 62,7 4 449 73,8
Németország – Germany 2 891 35,4 3 421 41,5 6 127 74,3
Norvégia – Norway 590 129,9 1 013 223,5 1 237 270,4
Olaszország – Italy 3 864 67,2 5 470 95,3 9 344 160,9
Portugália – Portugal 291 28,1 300 29,8 606 57,5
Spanyolország – Spain 1 695 41,8 1 127 27,5 1 305 32,4
Svájc – Switzerland 723 99,2 1 540 214,8 1 785 239,6
Svédország – Sweden 1 209 135,5 1 018 114,7 2 669 297,0
Szlovákia – Slovakia 81 15,0 99 18,3 188 34,7
Törökország – Turkey 200 2,9 345 4,8 612 8,9
Új-Zéland – New-Zealand 433 109,9 474 122,4 651 163,0
USA – USA 12 800 44,4 12 755 43,4 15 332 52,3
Összesen – Total 54 176 47,4 65 622 56,8 98 005 84,7

 
Forrás – Source: ISC (Internet Software Consorcium – www.isc.org). 
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Módszertan – Távközlés 

1. Adatgyűjtések 

1993 óta a forgalmat az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében az 1192. 
számú „Postai tevékenység és a hírlapterjesztés teljesítményei” című éves, 1996-tól az 1639. 
OSAP-számú „Távközlési és műsorszórási teljesítmények” című negyedéves, illetve 1996. január 
óta az 1688. „Jelentés a kezdeményezett havi közcélú (nyilvános) távbeszélő-forgalomról” című 
havi adatgyűjtéssel figyeljük meg. A távközlési ágazat gazdasági adatait a 1014. számú 
„Negyedéves beruházásstatisztikai adatok” és a 1759. számú (20 fő alatti szervezetek esetében a 
1762. számú) „Negyedéves teljesítményadatok” című adatgyűjtések összesítése alapján állítottuk 
össze. A beruházási kérdőív kitöltése 49 fő fölötti, a teljesítménystatisztikai kérdőív 19 fő fölött 
minden szervezet számára kötelező, a létszámhatár alatti – távközlési ágazatba sorolt – 
vállalkozásokról reprezentatív adataink vannak.   

2. Időbeli összehasonlíthatóságot korlátozó tényezők 

A Matáv Rt.-nél az analóg, majd később a digitális központokban is a számlázás alapját képező, 
impulzusegységekben mért forgalmat statisztikai célokra mintavétel útján meghatározott perc- és 
darabegyenértékesekkel számították át percre és darabra. 1996-tól kezdődően az országban 
mindenütt áttértek a forgalom percben és darabban történő mérésére 
A koncessziós társaságok (Invitel, EMITEL, Hungarotel, Matáv, Monortel) már teljes egészében 
digitális hálózatot üzemeltetnek, forgalmi adataikat havonta darabban, negyedévente pedig 
darabban és percben jelentik.  

3. A 2002-es adatok korrekciója 

A vezetékes távközlési szolgáltatók 2002-re vonatkozó adatainak ellenőrzése során kiderült, hogy a 
telefontársaságok különböző módon oldották meg a telefonvonalakon keresztül történő internetes 
hívások besorolását. Mivel az ilyen eltérő tartalmú adatok aggregálása statisztikai szempontból nem 
elfogadható, ezért az adatok felülvizsgálata mellett döntöttünk. A felülvizsgálat során az 
Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára hasonló tartalmú adatgyűjtéseket végző Volán 
Elektronika Rt. (V. E. Rt.) szakembereivel egyeztettük adatainkat és a fogalomhasználatot, majd a 
V. E. Rt. internetcélú telefonhívásokra vonatkozó adatainak felhasználásával korrigáltuk a KSH-
adatgyűjtések eredményeit. A javítás elvégzése után kapott adatok részben összehasonlíthatók a 
korábbi és elkövetkező évek adataival. A korábbi évek során ugyanis az internet célú 
telefonhívásokat tarifájuk miatt a helyi hívások között tartották számon; míg a 2003-as OSAP 
immár külön kategóriában, internetes behívószámon zajló forgalomról is gyűjt adatokat. 
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4. A 2003-as adatok korrekciója 

A 2003-as évre a forgalmi adatok továbbra is jelentősen eltértek a Volán Elekrtonika által publikált 
adatoktól. Ennek oka a beszéd célú és az adat célú internetforgalom megkülönböztetése, amelyet 
adatszolgáltatóink továbbra is különbözőképpen oldottak meg. A 2003. év internetadatait továbbra 
is a Volán Elektronika által gyűjtött adatokkal korrigáltuk az adatok konzisztenciájának biztosítása 
érdekében. A 2004. évre vonatkozó internetadatok már saját adatgyűjtések eredményei. 

 
 

Methodology – Telecommunications 

1. The data collection 

Since 1993 the traffic has been measured by the following data collections as a part of the National 
Statistical Data Collection Programme: the annual 1192 Postal and Newspaper Distribution 
Output, since 1996 the quarterly 1639 Output of Telecommunication and Programme Distribution, 
and the monthly Report on the Turnover of the Public Switched Telephone Network. The economic 
data are measured by the 1014 Quarterly Investment Statistics and the 1759 (or 1762 over 20 
employees) Quarterly Output Statistics. The investment statistical questionnaire is obligatory for 
enterprises with more than 49 employees, and the output statistics questionnaire is for more than 19 
employees. Under this, the data collection is based on sample survey. 
 

2.The boundairies  of data comparison 

 
The impulse based pricing system used by Matáv Ltd’s  analogue and later digital switchboards 
were calculated to minute and number of calls for statistical use based on sample survey calculated 
equivalents. 1996 the pricing was switched to minute and number of calls measuring everywhere in 
the country. 
The local telecommunications operators (Invitel, EMITEL, Hungarotel, MATÁV, Monortel) all have 
fully digital networks and reporting their monthly traffic by means of number of calls and quarterly 
by means of number of calls and total minutes turnover. 
 

3. The correction of 2002. year data 

When controlling the the data of pulic switched telephone network operators for 2002, it turned out, 
that the enterprises put the internet calls to different categories in their questionnairies. The 
aggregation of such data is statistically incorrect, so the HCSO decided to revise the data formerly 
published. During this revision, we compared the data and methodology with that of the Volán 
Elektronika Ltd, the organisation collecting similar data on behalf of the Ministry of Informatics 
and Telecommunications, and corrected our own with the right ones collected by V.E Ltd. After the 
revision, the data are comparable only partially with the former ones, because the data on internet 
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calls were formerly part of local calls. From 2003 on, the internet calls data are separately 
measured by the questionnaire.  
 

4. The correction of 2003 year data 

The internet data for 2003 were still significantly different from the data published by the V.E. Ltd. 
The reason for this was the different division of voice and data purpose internet calls of the LTOs. 
For the year 2003, the data were corrected again with that of the V.E. Ltd. collection in order to 
povide consistent data to the former years. The data for 2004 are fully based HCSO’s own 
questionnaire  
 



 Távközlés, internet, 2004  

43 

 
 
Módszertan – Internet 
 

1. Az adatgyűjtés bevezetése 

A kiadvány elkészítése annak az 1998-ban megkezdett fejlesztésnek az egyik fontos állomása, 
melynek célja az információs társadalom fejlődését, terjedését és hatásait mérő statisztikai 
rendszer kiépítése. A kiadványban bemutattuk az internetszolgáltatások adatainak 2002–2004. 
évi alakulását.  

Az adatok egy negyedéves („Az internetszolgáltatók forgalmi adatai”, nyilvántartási száma: 
1760.) és egy éves („Jelentés az internetszolgáltatásokról”, nyilvántartási száma: 1789.) 
adatgyűjtési program keretében kerülnek begyűjtésre. Az internet-előfizetők számára vonatkozó 
adatokat 1999 első negyedévétől rendszeresen megjelentetjük a Statisztikai Havi 
Közleményekben, 2000-től a statisztikai évkönyvben és a Magyar statisztikai zsebkönyvben. 

A kötelező adatgyűjtéseket megelőzte 1998-ban egy havi gyakoriságú, önkéntes 
próbafelmérés, amely csak az adatszolgáltatók előfizetőszámára kérdezett rá, valamint 
bevezettük a negyedéves és az éves kérdőívet tesztelő egyszeri önkéntes próbafelmérést. A 
próbafelmérések célja a kérdőívek helyességének, érthetőségének és kitölthetőségének tesztelése 
volt.  

Az 1999-ben bevezetett negyedéves, az internetszolgáltatásokról szóló adatgyűjtésben 
vizsgáljuk a szolgáltatásokból származó nettó árbevételt, az előfizetők forgalmát kapcsolt 
vonalon és az előfizetők számát. Az éves rendszerességű adatgyűjtésben szerepelnek a 
hozzáférés szolgáltatásához működtetett számítógépek főbb jellemzői és a hozzáférés 
szolgáltatásával foglalkozó alkalmazottak aránya is. 
 
 
2. Az adatszolgáltatók 

Az internetszolgáltatásokat vizsgáló felmérés teljes körű, ezért minden magyarországi 
internetszolgáltató vállalkozás tagja az adatszolgáltatásra kijelölt körnek. A gazdasági ágak, 
ágazatok között az internet mint önálló tevékenység nincs felsorolva. Annak ellenére, hogy az 
internetszolgáltatás engedélyköteles volt (az engedélyt a Nemzeti Hírközlési Hatóság adta meg), 
sok cég nem jelentette be internetszolgáltatási tevékenységét. Ezért az internetszolgáltató 
vállalkozások azonosítása rendkívül nehéz feladat. Az adatszolgáltatói lista összeállításának 
alapja az Internetto, az Index, a HuDir keresőprogram, illetve a KSH Gazdasági Szervezetek 
Regisztere volt. Az eredeti lista 62 vállalkozást tartalmazott. Az előzetes, telefonon történt 
egyeztetések után a kérdőívet már csak 50 vállalkozás számára küldtük el. Az első negyedéves 
adatok beérkezése után újabb 10 vállalkozásról derült ki, hogy nem internet-hozzáférés 
biztosításával foglalkozik, vagy egy nagyobb szolgáltató hozzáférési csomagjainak 
viszonteladója, így az adatgyűjtés adatszolgáltatóinak száma 40-re csökkent. A Nemzeti 
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Hírközlési Hatóság honlapján megjelentetett internetszolgáltatói lista több mint 190 olyan 
vállalkozást jelenít meg, melyek internetszolgáltatási engedéllyel rendelkeznek. Ezeknek a 
cégeknek nagy része olyan távközlési és tartalomszolgáltató vállalkozás, amely az 
internetszolgáltatási tevékenységet még nem folytatja. További nehézséget jelent, hogy ebben a 
szektorban az internetszolgáltató vállalkozások gyors ütemben szűnnek meg, illetve alakulnak át. 
A változásokat nyomon követve félévenként szükség van az adatszolgáltatói lista 
felülvizsgálatára és frissítésére, melynek következtében 2004-ban már 121 vállalkozás került a 
megfigyelési körbe.  

A 121 adatszolgáltatásra kijelölt vállalkozás 17%-a nem küldte meg az internetszolgáltatásokkal 
kapcsolatos adatait. A be nem küldő vállalkozások összes nettó árbevétele (más statisztikák 
alapján) az adatokat megküldő internetszolgáltató vállalkozások árbevételének 26%-át, 
foglalkoztatottainak aránya 16%-át teszi ki. Mivel a nem válaszoló cégek 43%-a távközlési és 
kábeltévés szolgáltató, akiknek nem főtevékenysége az internetszolgáltatás, ezért az árbevétel- és 
foglalkoztatottsági adataik nem csak az internetszolgáltatáshoz kapcsolhatók. 
 
 
3. Az adatok elemzése 

Az internetszolgáltató vállalkozásokból, előfizetőik száma szerint három méretet képeztünk 
(nagy: 10 000 előfizető felett, közép: 1000 és 10 000 előfizető között, kis: 1000 előfizető alatt), 
gazdasági jellemzőiket a három kategória megoszlásában vizsgáljuk.  

Az internetszolgáltatással foglalkozó vállalkozások egy részének nem főtevékenysége az 
internetszolgáltatás, árbevételük nagyobb részét távközlési, tartalom- és számítástechnikai 
szolgáltatásokból nyerik. Az internetszolgáltató vállalkozások összesített nettó árbevételi adatai 
az internetszolgáltatással fő- és melléktevékenységként foglalkozó vállalkozások összesített 
teljesítményét mutatják, a bemutatott összesített gazdasági adatok (összes nettó árbevétel, 
alkalmazottak száma) nemcsak az internetszolgáltatáshoz kapcsolhatók, a bekövetkezett 
változások nem csak az internetszolgáltatások jellemzőinek változásaiból adódnak. 

A nagyobb méretű vállalkozások mutatószámainak növekedése nemcsak a természetes 
növekedésének, hanem az alacsonyabb kategóriákból átsorolt vállalkozások adatainak is 
tulajdonítható (amennyiben a szolgáltató előfizetőszáma az adott évben meghaladta korábbi 
kategóriája előfizetőszámának alsó határát).  



 Távközlés, internet, 2004  

45 

Methodology – Internet 

1. The introduction of data collection 

The preparation of this publication is an important milestone of the development with the 
purpose of establishing a statistical system for measuring the development, expansion and effects 
of the information society. This publication presents the changes of the internet service providers 
data in 2001–2004. 

The data are collected in the framework of a quarterly (Traffic data of internet service 
providers) and an annual (Report on the internet service providers) data collection program.  

The obligatory data collection had been preceded by a monthly voluntary test survey in 1998, 
which only asked for the number of subscribers from the data suppliers, and a one-shot trial 
survey was introduced to test the quarterly and yearly questionnaires. The aim of the test survey 
was to test if the questionnaires were accurate and easy to understand and complete. 

The quarterly data collection on internet services introduced in 1999, examines the income 
from the services, the distribution of subscribers among the different internet applications, the 
traffic generated by the subscribers on dial-up lines and the number of subscribers. In the yearly 
data collection questions were asked about the main characteristics of the computers operated 
for access services and the percentage of employees engaged in providing access. 
 
 
2. The data suppliers 

The survey studying internet services is full scale, thus every Hungarian internet service 
providing company is part of the designated data suppliers. Internet is not listed as a separate 
sector among the sectors and sectors of the economy, and in spite of the provision of internet 
services having been an activity subject to licencing, (the licence is issued by the 
Telecommunications Authorities) a large number of companies did not report their internet 
service activities. For this reason, the identification of the internet service providing companies 
was a very hard task. The basis for the compilation of the list of data suppliers was the search 
programs of Internettó, Index, HuDir and the Register of Business Ventures of the CSO. The 
original list contained 62 companies. After preliminary consultations by phone the questionnaire 
was only sent to 50 companies. After the receipt of the data for the first quarter it turned out that 
the activity of an additional 10 companies do not classify as the provision of internet access, or 
are engaged in the re-sale of an access package of bigger service providers, thus the number of 
data suppliers decreased to 40. The list of internet service providers displayed on the homepage 
of the Telecommunications Authority shows more then 100 companies which were granted a 
licence for the provision of internet services. The majority of these companies are 
telecommunication and contents providing companies who are not yet engaged in the provision 
of internet services. Another problem is that in this sector, internet service providing companies 
are wound-up or transformed at a fast pace. In the monitoring of these companies the list of data 
suppliers must be reviewed and updated every half year. In 2004 there were 121 monitored 
companies. 
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From among the 121 internet service providers the rate of non-response was 17 percent. The 
total net income of the companies who failed to supply their data represent 26 percent of the net 
income of all internet service providers, and they employ around 16 per cent of the total number 
of employees employed at the responding internet companies. 
 

3. Analysis of the data 

Based on the number of subscribers, the internet service providers were divided into three 
sizes (the category of large internet service providing companies over 10,000 subscribers, the 
medium category between 1000 and 10,000 subscribers and the small category under 1000 
subscribers), and their economic characteristics are examined in the distribution of these three 
groups. 

For some of the internet service providing company the provision of internet services is not 
the core activity and so the bigger part of their income is earned from telecommunications, 
contents providing and IT services. The net revenue data show the cumulated performance of the 
companies providing internet services either as core or supplementary activity. 
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Fogalmak – Távközlés 

 
 Bekapcsolt távbeszélő-állomás: az előfizetői központhoz fővonallal csatlakozó – nem 
alközponti – végberendezés. Nem azonos a bekapcsolt fővonallal. 

 Belföldi hívás: lásd Távolsági hívás. 

 Belföldről kezdeményezett nemzetközi hívás: a távközlési szolgáltatók által külföldre 
továbbított belföldi eredetű hívás. A közzétett nemzetközi forgalom percideje a nemzetközi 
mobilhívásokat is magában foglalja. (A kimenő nemzetközi hívások elszámolása a hálózatban 
kétszer történik: elszámolják azokat az elsődlegesen számlázó helyi központban, valamint a 
nemzetközi központban is a nemzetközi elszámolás alapjául szolgáló percben és darabban. Ezért a 
kiinduló nemzetközi forgalomra nézve kétféle adatunk van: a nemzetközi központban mért adat 
tartalmazza a mobilhálózatban kezdeményezett, a nemzetközi központon átfolyó hívásokat is.) 

 Egyéni fővonal: egyéni előfizető használatában lévő (lakás- vagy üzleti célú) fővonal. (Nem 
azonos a lakásfővonallal, mert lakáson közületi fővonal is működhet.)  

 Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság, aki vagy amely a nyilvánosság számára hozzáférhető távközlési szolgáltatásokat végző 
szolgáltatóval – ilyen szolgáltatások igénybevételére – szerződéses viszonyban áll. Egyéni előfizető  
az az előfizető, aki egyéni belépési és havi előfizetési díjat fizet. Közületi előfizető az az előfizető, 
aki közületi belépési és havi előfizetési díjat fizet. 

 Fővonal: előfizetői szerződés alapján a ténylegesen üzemben lévő és átmenetileg szünetelő 
egyéni és közületi fővonal, a bárki által igénybe vehető nyilvános állomás, valamint a távközlési 
szolgálati üzemi fővonal.  

 Helyhez kötött telefonhálózat: vezetékes telefonhálózat. 

 Helyhez kötött közcélú (nyilvános) telefonhálózat: azt a közcélú (nyilvános) kapcsolt 
távközlőhálózatot jelenti, melyet távközlési (egyebek közt távbeszélő-) szolgáltatás nyújtására 
használnak helyhez kötött hálózati végpontok között. 

 Helyi hívás: ugyanabban a helyi hálózatban működő szolgáltatás-hozzáférési pontok egymás 
közötti és a helyi hálózatból ki nem lépő távbeszélő-forgalma. 

 Helyközi hívás: körzetszám nélkül hívható, egy primer körzeten belüli különböző helyi 
hálózatok távbeszélő-állomásainak egymás között lebonyolított forgalma.  

 Hívás: áramköri (hálózati) kapcsolat létesítésének kezdeményezése valamely hálózati 
végponton más hálózati végpont(ok) irányában jelátvitel céljából. A statisztikailag vizsgált 
távbeszélő-forgalomba csak a közcélú (nyilvános) hálózatban kezdeményezett sikeres hívások 
számítanak bele. 
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 Internetszolgáltatás elérése távbeszélő-hálózaton keresztül: szolgáltatás, amellyel a 
felhasználó a távbeszélő-hálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a távbeszélő- 
hálózaton át csatlakozhat az internethez abból a célból, hogy az internetszolgáltatótól adatátviteli 
szolgáltatást vegyen igénybe. 

 ISDN (Integrated Services Digital Network): integrált szolgáltatású digitális hálózat, nincs rá 
igazán pontos magyar kifejezés. Lényege a digitális jelátvitel mellett a szolgáltatások integrálása; 
alapja az, hogy oly módon ötvözi egy hálózatba a beszéd-, az adat- és képátvitelt, hogy azok 
digitális úton jutnak el a küldőtől a címzetthez. Az ISDN-végberendezésekhez két 64 kbit/s-os 
csatorna és egy 16 kbit/s-os jelzőcsatorna, összesen 144 kbit/s sávszélesség csatlakozik 
(alaphozzáférés, Basic Rate Access). Az ISDN-alaphozzáférés lehetőséget teremt  egy végponton 
egyszerre nyolc eszköz csatlakoztatására, s ezekkel – a jelzőcsatornát is kihasználva – három 
különböző szolgálatú összeköttetés létesítésére. A másik felhasználói lehetőség a primer hozzáférés 
(Primary Rate Access), ebben az esetben 30+1 csatorna, 2 Mbit/s sávszélesség áll rendelkezésre. 

 Kiinduló (belföldről kezdeményezett) nemzetközi hívás: a távközlési szolgáltatók 
nemzetközi központja által külföldre továbbított belföldi eredetű hívás. A hívások percidejére 
vonatkozó adat a KSH 1688. sz. havi adatgyűjtéséből származik.  

 Kiinduló távbeszélő-forgalom: a közcélú (nyilvános) helyhez kötött távbeszélő-
szolgáltatóknál kezdeményezett sikeres hívás. A távbeszélő-forgalomba számít az előfizető által  
beszédcélú kapcsolatként megvalósított telefaxüzenet küldése, a távbeszélő-hálózaton 
kezdeményezett személyhívás, valamint a felhívható internetszám (06-51) segítségével nyújtott 
(dial up rendszerű) internetszolgáltatás igénybevételéhez felhasznált beszédcélú átvitel is. A bejövő 
forgalomból csupán a bejövő nemzetközi forgalmat érintjük, a gerinchálózati, valamint a belföldi és 
a nemzetközi tranzitforgalmat egyáltalán nem tárgyaljuk. Az adatok a KSH 1688. sz. havi és 1639. 
sz. negyedéves adatgyűjtéséből származnak. 

 Közcélú (nyilvános) távbeszélő-szolgáltatás: olyan szolgáltatást jelent, amelynek során a 
beszéd valós idejű, közvetlen átvitele és kapcsolása történik úgy, hogy e szolgáltatás bármely 
előfizetője helyhez kötött hálózati végponthoz kapcsolt távközlő-végberendezésről indított hívással 
kommunikálhat egy másik hálózati végponttal. 

 Közcélú (nyilvános) távközlőhálózat: átviteli rendszerek és – ahol ez értelmezhető – a 
hálózatban a hívásirányításra szolgáló kapcsolóberendezések, továbbá más erőforrások, melyek 
jelek továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, optikai vagy 
elektromágneses közegen. 

 Közületi fővonal: a közületi előfizető használatában lévő (lakás- vagy üzleti célú) fővonal. 
Közületi előfizető az az előfizető, aki üzleti/intézményi belépési és havi előfizetési díjat fizet. Nem 
azonos az üzleti fővonallal, mert üzleti fővonalat egyéni előfizető is igénybe vehet.  

 Mobiltelefon-hálózat: olyan földfelszíni távközlő-hálózat, amely a nagy területen mozgó 
igénybe vevők között lehetővé teszi a kétirányú távbeszélő-beszédösszeköttetésének felépítését és 
időkorlátozás nélküli fenntartását, nem kizárva adatátviteli vagy egyéb összeköttetések létesítését.  
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 Mobiltelefon-szolgáltatás: olyan mobil távközlési szolgáltatás, amely alapvetően 
beszédátvitelre szolgál. Műszakilag elektromágneses jelek közvetlen egyidejű átvitele közcélú 
(nyilvános) kapcsolt távközlőhálózaton keresztül, nagy térben szabadon mozgó előfizető számára, 
amelyet a szolgáltató díj ellenében biztosít. A jelátvitel történhet hálózatba kapcsolt mozgó 
állomások között, illetőleg mozgó állomás és a közcélú (nyilvános) távbeszélő-szolgáltatás igénybe 
vevője között.  

 Nemzetközi hívás: valamely külföldi szolgáltatás-hozzáférési pont és a Magyar Köztársaság 
területén levő szolgáltatás-hozzáférési pont között lebonyolított távbeszélő-forgalom. Nem 
tartalmazza: 

– a Magyarországra érkezett külföldi vendégelőfizető belföldi hívásait, 
 – a külföldön tartózkodó belföldi előfizető külföldön, külfölddel folytatott (roaming) hívásait. 
 A külföldi vendégelőfizető az előfizetőszámban sem jelenik meg. A vendégelőfizető külfölddel 
folytatott hívása azonban megjelenik a kiinduló nemzetközi forgalomban, és a külföldön tartózkodó 
magyar előfizető belföldre irányuló hívása az érkező nemzetközi forgalomban. 

 Nemzetközi hívások egyenlege: az ország területén kezdeményezett sikeres nemzetközi 
hívások és a külföldön kezdeményezett, magyar területen levő hozzáférési pontban végződő sikeres 
hívások különbsége. (Az egyenleg a mi szempontunkból pozitív, ha a Magyarország területéről 
kiinduló hívások száma a nagyobb.)   

 Nyilvános fővonal: a nyilvános fővonal a közcélú (nyilvános) távbeszélő-hálózathoz 
csatlakozó különleges kialakítású távbeszélő vagy nem beszéd célú nyilvános állomás fővonala. Az 
ezen a fővonalon üzemelő nyilvános állomást bárki igénybe veheti. A hívás díja a berendezés 
kialakításától függően egyenlíthető ki. Segélykérő hívást díjmentesen lehet kezdeményezni. Nem 
azonos a hasonlóan nyilvánosnak nevezett, régebbi nevén „közcélú” fővonallal (hálózattal), amely 
teljes egészében hozzáférhető a felhasználók számára. 

 Nyilvános távközlési állomás: azt a nyilvánosság számára hozzáférhető készüléket jelenti, 
melynek használatáért a fizetőeszköz érme, hitelkártya és/vagy előre megvásárolt kártya lehet. 

 Primer körzet: a távbeszélő-hálózat struktúratervéről a 26/1993. (IX.9.) KHVM rendelet által 
meghatározott terület.   

 Sikeres hívás: a hívó fél kezdeményezésére megvalósult, jelátviteli célú áramköri kapcsolat két 
vagy több hálózati végpont között. Technikailag áramkörök, kapcsolóeszközök és más funkcionális 
egységek időleges összekapcsolása a távközlőhálózat két vagy több pontja között információátvitel 
céljából. (Tehát nem tartoznak ide az eredménytelen kapcsolatteremtési kísérletek, pl. foglalt jelzés, 
hívott fél nem veszi fel, műszaki okokból nem kapcsolható stb.). 

 Távközlési szolgáltatások: az ellenszolgáltatásért végzett hálózati, illetőleg előfizetői 
szolgáltatás, amely részben vagy egészben jeleknek távközlő hálózaton történő átviteléből és 
irányításából áll. 
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 Távközlési tevékenység: olyan tevékenység, melynek során bármely értelmezhető formában 
előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény különféle 
távközlőhálózatokon eljut egy vagy több felhasználóhoz. 

 Távközlőhálózat: átviteli rendszerek és – ahol ez értelmezhető – a hálózatban a 
hívásirányításra szolgáló kapcsolóberendezések, továbbá más erőforrások, melyek jelek 
továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, optikai vagy 
elektromágneses közegen. 

 Távközlő-végberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amelynek 
rendeltetése a távközlőhálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői hálózati 
végponton keresztül a távközlőhálózattal való együttműködés céljából. 

 Távolsági hívás: az egymástól I., II. és III. helyközi díjtávolságban lévő állomások 
országhatárt vagy a közcélú (nyilvános) távbeszélő-hálózatot át nem lépő hívása. I. díjtávolság egy 
primer körzeten belüli különböző helyi hálózatokon belüli (helyközi), II. díjtávolság a szomszédos 
primer körzetekben lévő, III. díjtávolság a területileg nem szomszédos primer körzetekben lévő 
szolgáltatás-hozzáférési pontok távolsága. A kiinduló helyhez kötött távbeszélő-forgalom mérésénél 
a mobil- és az egyéb (személyhívó hálózatba irányuló, zöld és kék szám, valamint az emelt díjas) 
hívásokat is ide soroljuk. 

 Telefonhívások száma: a távközlő-végberendezésről kezdeményezett sikeres hívások száma. 
A hívások száma mért és számított adatokból származó adat.  

 

Terms – Telecommunication 

Connected main line  
Actually operating or temporarily suspended, private and institutional/communal main lines that 
connect terminal equipments to a switching exchange. Connected main lines (installations) include 
lines of subscriber's equipments, lines of public payphones which are open for anybody, and 
telecommunications service lines of the operator. Residential and institutional/communal 
subscribers have been defined in the tariff. Installation can also be classified by the purpose of the 
station into the classes of dwelling, business and public main lines. Mobile sets are excluded. 
 
Connected telephone station 
Subscriber's terminal equipment that is connected to a local switching exchange, by a main line.  
 
Communal/institutional main line 
Main Public Switched Telephone Network (PSTN) line used by an institutional subscriber (in 
contrast with residential) for private or business purpose. An institutional subscriber is a 
subscriber who is charged according to institutional tariff (installation fee and monthly 
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subscription rate). An institutional main line is not the same as a business main line, because an 
institutional line may also be installed in a dwelling. 
 
Dial-up account  
 A basic type of Internet account that allows you to dial-up a  provider's computer with a modem. 
These types of accounts usually have a UNIX or other command-line interface. 
 
Local call 
Local traffic exchanged within the local charging area. Call between two access points that are 
both in the same local PSTN network area, without crossing points that are outside the network. 
 
Long distance call 
Phone call to a destination outside the local service area but within national boundaries. Traffic 
between two access points of the PSTN, whose distance is I., II. or III. tariff zones, such that the call 
does not passes by points outside the territory of the country or PSTN. The distance between two 
access points is I. tariff zone if and only if they belong to different networks within the same primary 
area, II. tariff zone if and only if they belong to different neighbouring primary areas and III. zone 
else. Calls from PSTN to the mobile and public paging networks, value added calls are also 
included.  

Number of calls 
Number of the successful calls that were initiated in the PSTN. A conference call is regarded as 
many calls as the number of participants less one. Data are taken from the quarterly survey No. 
1639  and from the monthly survey No. 1688. 
 
Number of connected main lines 
Number of main lines connected to an exchange in the PSTN. The data are taken from the quarterly 
survey No. 1639 of the Hungarian Central  Statistical Office (HCSO).  
 
Outgoing international call  
Call initiated in Hungary and forwarded to a destination that is in abroad, by MATÁV Rt, the 
Hungarian monopole international operator. Mobile communication is included. 
 
Primary area: geographical area defined by the Decree no. 26/1993 (IX.9.) KHVM on the 
structural plan of the PSTN. 
 
Public main lines 
Public main line is the main line of a specially equipped, public station for voice or non-voice 
services and connected to the public switched  telephone network (PSTN). This station can be used 
by anybody. Charges can be acquitted in various ways depending on the construction of the set. 
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Emergency calls can be initiated toll-free. The figure comes from the annual survey No. 1640 and 
the quarterly survey No. 1639 of the HCSO. 
 
Residential main line 
Main PSTN line for the use of a household. A subscriber of a residential main line is an individual 
(natural person) who is charged according to residential tariff (installation fee, monthly 
subscription rate). 
 

 

 

Fogalmak – Internet 

 
AM-mikro 
A jelek – AM-mikro-csatornán történő – elosztása olyan pont-több pont közötti forgalmi 
szolgáltatás, amelynek során a szolgáltató a légkörön keresztül rádióhullámokon audio- és 
videojeleket juttat el a szolgáltatást felhasználó készülékének bemenetére. 
 
Bérelt vonali szolgáltatás  
Olyan távközlési szolgáltatás, amelynek során a szolgáltató a felhasználó által kívánt 
szolgáltatás-hozzáférési pontokat (meghatározott, rögzített időtartamra összekötő, a felhasználó 
által kívánt tulajdonságú, a felhasználó részére kizárólagos használatra átengedett áramkörökön 
vagy virtuális áramkörszakaszokon) nyújt, távközlési vagy más tevékenység céljából. Az 
áramkörszakaszok lehetnek nyomvonalas távközlési összeköttetések, földi rádiótávközlő 
csatornák, műholdas rádióösszeköttetések és ezek tetszőleges kombinációi.  
 
Domainnév – tartománynév 
Hálózati kapcsolatban a számítógépet hierarchikus formátumban azonosító cím: 
kiszolgáló.szervezet.típus.ország.  
 
Hoszt – gazdagép 
IP-azonosítóval négy, maximálisan 256 értékű számmal definiált hálózati számítógép. 
 
 
 
 
Internetszolgáltatók 
Azok a vállalkozások, amelyek a szerződésben megállapított díj ellenében internet-hozzáférési 
lehetőséget biztosítanak más vállalkozások, háztartások és magánszemélyek, nonprofit 
szervezetek és intézmények részére különböző csatlakozási lehetőségeken keresztül. 
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Internet-előfizetők 
Azok a vállalkozások, háztartások, magánszemélyek, nonprofit szervezetek, intézmények, 
amelyeknek internetszolgáltató vállalkozás (szerződésben megállapított díj ellenében), internet-
hozzáférést biztosít. 

    
   Internet-előfizetés 

Az internetszolgáltatóknál egy előfizetőnek számít a modemen keresztül előfizető magánszemély, 
de ugyanakkor egy előfizetőnek számít a bérelt vonali szolgáltatást igénybe vevő több száz főt 
foglalkoztató cég is. 
 
IP-szám 
Az Internet Protokoll névből alkotott betűszó, amely az adatüzenetek csomagokká való 
alakítását, a csomagoknak a küldőtől a fogadó hálózatig vagy állomásig tartó forgalmának 
irányítását és a célállomáson a csomagoknak eredeti üzenetté való összeillesztését vezérli. 
 
ISDN-hálózati hozzáférési szolgáltatás (Integrated Services Digital Network) 
Az ISDN-hálózat és a szolgáltatást igénybe vevő ISDN-hálózaton keresztül történő elérésének 
biztosítása. Az ISDN-alapsebességű és primer sebességű szolgáltatás során a szolgáltató a 
forgalom céljaira 2, illetve 24 vagy 30, strukturált vagy nem strukturált 64 kbit/sec átviteli 
sebességű, ISDN-protokoll szerint működő átviteli csatornát, jelzéscsatornát, valamint a 
hálózathoz szolgáltatás-hozzáférési pontként történő csatlakozáshoz hálózatvégződő egységet 
biztosít. 
 
Modem 
Digitális jeleket analóg  telefonhálózatokon való átvitelhez  át- és visszaalakító hardvereszköz 
(MOdulátor/DEModulátor). Számítógépeket telefonvonal segítségével összekötő vagy a 
számítógépbe bővítő kártyaként beszerelt berendezés. 
 
VSAT (Very Small Aperture Terminal) 
Vegyes csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás, amelynek során a szolgáltató, a felhasználó 
előfizetők adatait  adatátviteli csomagkapcsoló központokkal és az azokat összekötő 
áramkörökkel létesített hálózaton  digitális jelekből álló adatcsomagokban továbbítja.  
 
X.25 
Csomagkapcsolt hálózatokhoz kidolgozott szabványos interfészprotokoll (általában 64 kbit/s), 
amely biztosítja az adatterminál interaktív kapcsolódását, a szabványoknak megfelelő nyilvános 
vagy magán-, X.25-hálózatokhoz. 
 
xDSL 
A DSL egy technológia, amely nagysebességű digitális kommunikációt tesz lehetővé normál 
rézvezetékes telefonvonalon keresztül. A DSL betűszó előtt feltüntetett „x” jelzi, hogy 
tartalmazza az összes DSL-típusú csatlakozási lehetőségeket (pl. ADSL, SDSL, RADSL, HDSL, 
IDSL stb.). 
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Terms – Internet 

AM-Mikro 
The distribution of the signals on the AM-Mikro channel is a transmission service among several 
points, where the service provider transmits audio and video signals through the atmosphere to 
the secondary input of the user’s device. 
 
Leased line service  
A telecommunication service, where the service provider provides the service access points 
(connected for a predetermined period, with the features required by the user through circuits or 
circuit sections provided for the exclusive use of the user) required by the user for 
telecommunication or other purposes. The circuit sections can be routed telecommunication 
connections, landed radio-telecommunication channels, satellite radio connections or any 
combination thereof.  
 
Host  
Network computer with IP identifier defined by four figures with a value of up to 256.  
 
Internet service providers 
Companies, which provide internet access to other companies, households and individuals, non-
profit organizations and institutions through different connection possibilities for a fee 
determined by contract. 
 
Internet-subscribers 
The Companies, households and individuals, non-profit organizations and institutions to which 
the internet service providers provide internet access (for a contractual fee). 
 
IP-number 
Anagram made from the words Internet Protocol; this protocol controls the transformation of 
data messages into packages, directs  the transmission of the package from the sender to the 
receiving network and controls the assembling of the original message from the package at the 
destination.   
 
 
ISDN-(Integrated Services Digital Network) 
The provision of the ISDN-network, and the accessibility of the service user through the ISDN 
network. In the course of the ISDN basic speed and primary speed services, the service provider 
provides 2, 24 or 30 structured or unstructured transmission channels, signal channels  
operating at a transmission speed of 64 kbit/sec according to the ISDN protocol,   as well as 
network end units to connect as access points to the network service. 

 



 Távközlés, internet, 2004  

55 

  Modem 
A hardware device for the transformation of digital signals to analogue signals and back, for 
transmission through telephone network (MOdulator/DEModulator). A device to connect 
computers with a telephone line, or install into the computer as an extension board. 
 
VSAT (Very Small Aperture Terminal) 
Mixed packet switched data transmission service, where the service provider transmits the data 
of the subscribers – with data transmission packet switched exchanges and through the network 
established with the circuits connecting them – in data packages containing digital signals.  
 
X.25 
Standard interface protocol developed for packet switched networks (generally 64 kbit/s), which 
provides the interactive connection of the data terminal to public or private X25 networks 
conforming to the standard. 

 
 
 
 

Nemzetközi adatok forrásai – Sources of the international data 
Internet Domain Survey ISC (Internet Software Consortium – 

www.isc.org) 

ICT Statistics 
 
 
European Electronic Communications 

  Regulation and Markets 2004 (10th report) 

ITU (Internetional Telecommunication Union – 
www.itu.int) 
 
http://europa.eu.int/information_society/ 
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Kérdőívek – Questionnaires 
 

 


